
ANUNCI PROCÉS DE SELECCIÓ EN PROPIETAT DE 3 PLACES 

D’ADMINISTRATIU. 

Reunit l’Òrgan Tècnic de Selecció el dia 24 de novembre de 2022 procedeix a estudiar 

l’al·legació presentada que sol·licita revisió de la puntuació atorgada a la fase de 

concurs, que s’accepta quedant del següent modus la puntuació final de la baremació 

de: 

NOM NIF RESULTAT BAREMACIÓ 

ZARAGOZA SENDRA, EVA ***5818** 13,00 

D’acord amb la base novena de les bases aprovades per resolució d’alcaldia núm 443 

de data 29 d’abril de 2021, per proveir en propietat 3 places d’administratiu de 

l’Ajuntament de Picanya, que diu:  

...” Amb el resultat de les qualificacions obtingudes al procés selectiu, l’Òrgan Tècnic de 

Selecció exposarà al Tauler d’Anuncis Electrònic i a la pàgina web de l’Ajuntament la 

relació definitiva de les persones aprovades per ordre de puntuació.”...  

La relació d’aspirants que han superat les proves selectives en funció de la puntuació 

total obtinguda, tant en la fase d’oposició com en la de concurs, és la següent: 

 

Es proposem per ocupar les 3 places d’administratiu/va a: 

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO 2 DNI 

ENRIQUETA GARCIA CARBONELL ***6409** 

EVA ZARAGOZA SENDRA ***5818** 

MARIA ANGELES MELLADO GOMEZ ***0269** 
 

Els aspirants proposats per l’Òrgan Tècnic de Selecció per a ocupar les places aportaran 

davant l’Administració, dins del termini de 20 dies hàbils des de la publicació de la relació 

d’aprovats els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits 

en la convocatòria.  

Els qui, dins del termini indicat – excepte els casos de força major- no presentaren la 

documentació o de la mateixa es deduirà que manquen d’algun dels requisits exigits, no 

podran ser nomenats, i quedaran anul·lades totes les seues actuacions, sense perjudici 

de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues 

sol·licituds de participació.  
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