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Acta núm.: 4

ACTA DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS

Reunits  a les 12:00  a la Sala de Reunions de l’edifici municipal ubicat a Plaça Sant Telm, 
núm.5 , els membres del Tribunal que són:

Presidenta:Maria Carmen Redó Solanilla

Vocals: 

José Ventura Gascón, delineant de la Corporació

Alejandro Arroyo Escrig, enginyer tècnic industrial de la Corporació

José Carlos Ávila Itarte, tècnic ajudant informàtic de la Corporació.

Secretari: Josep Miquel Forner, enginyer tècnic d’obres públiques de la Corporació

Dins del termini atorgat a l’efecte s’ha presentat una reclamació als resultats del supòsit pràctic 
de camp (tercer exercici): 

 Juan José Gilabert Cuenca (RE 2018-E-RC-13229) , el qual reclama que se revise la 
puntuació al·legant ambigüitat en el enunciat: motiva al article 10 del títol primer del 
PGOU i el Glossari de Termes d´Elements Vials.

El tribunal desestima atenent a que:

A) Com a punt més rellevant, la nota existent és motivada per errades en amidaments,  
falta de serveis o conceptes solapats tant en la vorera com en la calçada, pel que les 
interpretacions funcionals tampoc canviarien el resultat al respecte.

B) El article 9 d´Amidaments i Pressupostos en el títol Primer del PGOU fa referència a la  
descripció  del  «Article  1.23:  Projectes  Tècnics.  Contingut  per  a  la  obtenció  de 
llicència». A este respecte relacionen tipologies de amidaments en el contingut mínim 
de un document; no realitza interpretacions de parts funcionals.

C) La especificació consultada de no realitzar partides de obra es realitzava respecte al 
enunciat del problema, pel  que calia «disposar dels amidaments dels elements que 
conformen el vial (en criteri de amidaments concrets)», que és molt més concret que 
«els elements vials (en criteris urbanístics i no present en el temari)»

El tribunal acorda publicar l’acta en el Tauler d’Edictes i en l’apartat d’oposicions.

La Presidenta dóna per acabada la reunió a les 13:00 hores. I perquè quede constància d'allò  
que s'ha tractat, jo, el secretari, redacto aquesta Acta que sotmet a la firma de la Presidenta.
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