
 

Expdt n.º: 1172/2019

Procediment:  APROVACIÓ  DE  LA  LLISTA  PROVISIONAL  D’ADMESOS  I 
EXCLOSOS PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL, MITJANÇANT 
CONCURS-OPOSSICIÓ, PER A LA PROVISIÓ INTERINA PER LES VACANTS QUE 
ES  PUGUEN  PRODUÏR  D’UNA  PLAÇA  DE  TÈCNIC  MITJÀ  DE  GESTIÓ,  DE 
L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY.

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

D’acord amb la resolució d’alcaldia 2019-0611, de data 24 de maig, d’aprovació de la 
convocatòria del procés i les bases específiques per a la constitució de borsa de treball 
de  tècnic  mitjà  de  gestió  de  l’ajuntament  de  muro  de  alcoy,  mitjançant 
concurs-oposició, per a cobrir les vacants que es puguen produïr.

Vist que ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies al referit procés.

Vist  l’informe  proposta  emés  per  la  Tècnic  de  Recursos  Humans  que  consta  a 
l’expedient.

En virtud d’allò que disposa l’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de régim local.

RESOLC:

Primer.- Aprovar la  llista  provisional  d’admesos i  exclosos,  per  a  la  constitució  de 
borsa de treball  de tècnic mitjà de gestió de l’ajuntament de muro de alcoy,  de la 
següent manera:

Admesos:
Nº  ASPIRANTS

1 ALBERO BOTELLA, L.
2 CALABUIG MARTINEZ, L.
3 CALATAYUD GISBERT, A.
4 CARBONELL PASCUAL, M.
5 GALDON CLOQUELL, TJ.
6 GARCIA ARENAS, J.
7 GONZALEZ GEA, I.
8 INOTO PASTOR, T.
9 LLOPIS SAINZ, S.
10 MENGUAL CAMPO, M.
11 PAREDES LOPEZ, M.
12 PEREZ MUÑOZ, A.
13 PEREZ SEMEPRE, M.
14 REIG SEMPERE, M
15 SANJUAN TOMAS, MP.
16 VIDAL ALBERO, JL.
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Exclosos: NINGÚ

Segon.- D’acord amb les bases de la convocatòria, els aspirants disposen de  cinc 
dies  hàbils,  desde  el  següent  al  de  la  publicació  a  la  web  municipal  i  al  Tauler 
d’Edictes  de  la  resolució  que  aprove  la  llista  provisional  per  a  presentar  les 
reclamacions/subsanacions que estimen oportunes.

Tercer.- Publicar la present resolució al Tauler d’edictes de l’ajuntament i a la seua 
pàgina web.

Quart.-  Contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar, 
potestativament,  i  de conformitat amb els articles  123 i  124 de la Llei  39/2015, d'1 
d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques, 
RECURS  DE  REPOSICIÓ  en  el  termini  d'un  mes  a  comptar  de  l'endemà  de  la 
recepció del present escrit, davant del mateix òrgan que va dictar l'acte que es tracta 
o, a falta d'això, interposar RECURS CONTENCIÓS – ADMINISTRATIU, en el termini 
de  2  mesos a  comptar  de  l'endemà de  la  seua  recepció,  davant  dels  Jutjats  del 
Contencioso-Administrativo, segons el que disposa el número 1r de l'article 8 de la Llei 
29/1998,  de  13  de  juliol,  Reguladora  de  la  Jurisdicció  Contenciosa  Administrativa, 
sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre que crega convenient.

Ho mana i signa el sr. alcalde, a muro de alcoy, de la qual cosa com a secretària, en  
dóne fé.

(document signat digitalment)
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