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ANUNCI  

 

BORSA DE TREBALL D’ENGINYERS  TÈCNICS INDUSTRIALS  
                                                       FASE D’OPOSICIO 

 
 
Efectuada la fase d’oposició mitjançant l’exposició de la memòria-proposta d’actuació relativa al ‘Projecte 
d’organització i pla d’acció del servei de millora de la gestió energètica per a un municipi’ i avaluada pel 
tribunal de conformitat amb les bases de la convocatòria ( màxim 6 punts) ,  s’atorguen les següents 
puntuacions :  
 

Madrid Marín Ángel 5,83 APTE 

Serra Corts José Salvador 4,33 APTE 

Pérez Tortosa Miguel Antonio 3,83 APTE 

Navarro Domingo Lluís No presentat NO APTE 

Marqués Martorell María 4,42 APTE 

Mollá Morrio Joaquín 4,25 APTE 

Hervás González Raül 3,92 APTE 

Lledó Grau Carles 5,92 APTE 

Serrano Cantó Isabel 6,00 APTE 

Adam Roig Juan Carlos 2,83 NO APTE 

Santacreu Viñoles Roberto No presentat NO APTE 

Carbonell Soler José Manuel 4,33 APTE 

Torrijo Monterde Antonio Vicente 3,83 APTE 

Hervás González Esther 5,50 APTE 

Ros Tendero Inmaculada 5,08 APTE 

 
Els/les aspirants podran formular reclamacions que estimen adients en relació a esta prova durant els 3 
dies hàbils següents a la inserció d’este anunci en el tauler d’Edictes i en la pàgina web del Consorci  de la 
Ribera, termini que finalitzarà el dimecres 5 d’abril les 14.00 hores i en cas d’efectuar-les hauran de 
presentar-les en el Centre Polivalent, Carrer la Safor 22 d’Algemesí, previ avis per telèfon amb suficient 
antelació ( 96 242 46 41)  
 
El que s’insereix en el tauler d’Edictes i en la pàgina web municipal de la Mancomunitat com a notificació 
a tots els/les interessats/ades. Este acte és un acte de tràmit, malgrat això, per a aquells 
assumptes/aspirants per als quals esta resolució resulta determinant i definitiva per a la seua marxa en el 
procés, cap la interposició de recurs d’alçada davant la Presidència del Consorci de la Ribera en el termini 
d’un mes, o de recurs contenciós-administratiu davant els tribunals de justícia de la ciutat de València, en 
el termini de dos mesos; ambdós terminis comptadors es de la inserció d’este anunci.  
 
Alzira, 31 de març de 2017 
El Secretari del Tribunal 


