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Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre 
modificació de les bases per a la provisió interina d’una 
plaça de tècnic superior de Medi Ambient.

ANUNCI
En el Butlletí Oficial de la província núm. 159, de 18 d’agost de 
2017, es van publicar les bases per a constituir una borsa de treball 
i cobrir com a funcionari interí una plaça de tècnic superior de Medi 
Ambient.
Mitjançant un acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària 
celebrada el dia 4 de setembre de 2017, es va adoptar un acord de 
modificació de les bases, en els termes següents:
PRIMER.- Modificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local 
de data 3 de juliol de 2017, pel qual s’aproven les bases per a la 
provisió interina d’una plaça de Tècnic Superior de Medi Ambient 
en el sentit següent:
On diu:
TERCERA.b)
Posseir el Grau en Biologia, o de Llicenciat en Biologia o equiva-
lent
Ha de dir:
TERCERA.b) 
Posseir qualsevol de les següents titulacions, el Grau en Biologia, o 
de Llicenciat en Biologia, el  Grau en Geografia, o de Llicenciat en 
Geografia, el Grau en Ciències Ambientals, o de Llicenciat en Cièn-
cies Ambientals. Enginyer Industrial especialista en Medi Ambient, 
Enginyer Agrònom o Enginyer Forestal o equivalents
SEGON.- Que es publique en el Butlletí Oficial de la província de 
València la present modificació i que es torne obrir el termini de 
presentació d’instàncies, les quals es dirigiran a la Sra. alcaldessa-
presidenta de la Corporació, i es presentaran en el Departament 
d’Informació i Atenció Ciutadana (DIAC), en horari de 8 a 14 hores 
o en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administra-
cions Públiques, en el termini de 5 dies hàbils comptadors des de 
l’endemà a la publicació de la present modificació.
Als efectes previstos en les bases aprovades per la Junta de Govern 
Local en data 3 de juliol de 2017, no es consideraran com a dies 
hàbils els dissabtes, els diumenges i els declarats festius, ja que segons 
l’art. 30.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Admi-
nistratiu Comú de les Administracions Públiques, estos queden ex-
closos del còmput de terminis
Sueca, 4 d’octubre de 2017.—La alcaldessa, Raquel Tamarit Iranzo.
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