
 

Expdte núm.: 2327/2018

Procediment: Aprovació de la Constitució de borsa de treball de Tècnic de Biblioteca 
de l'Ajuntament de Muro d'Alcoi.

ANTECEDENTS

D’acord amb la resolució d’alcaldia 2018-1316, de data 20 de novembre, d’aprovació 
de les bases específiques de la convocatòria per a la constitució de borsa de treball, 
mitjançant  concurs  de  mèrits,  per  a  la  provisió  interina,  d’una  plaça  de  tècnic  de 
biblioteca, de l’ajuntament de muro de alcoy.

D’acord amb la resolució d’alcaldia 2018-1490, de 27 de desembre, d’aprovació de la 
llista provisional d’admesos i exclosos en el referit procés i la 2019-0049, de 14 de 
genre d’aprovació de la llista definitiva, amb la corresponent rectificació.

D’acord amb les actes del Tribunal Qualificador de dates 16 i 23 de gener de 2019.

D’acord amb l’ordenança reguladora de les borses de treball de l’ajuntament de muro 
de alcoy.

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

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

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la  Constutució de la Borsa de Treball de Técnic de Biblioteca de 
l’Ajuntament de Muro de Alcoy de la següent manera i amb el següent ordre:

1 SANTOS-OLMO SANTAMARIA, JUDITH 2*671***Q
2 PAYER GALLEGO, MARIA DOLORES 26*40***K
3 SANCHEZ-GIL LAZARO, LETICIA 43630***J
4 SERRA MENGUAL, CARMEN 21*49***M
5 MARTINEZ PEREZ, MARIA *1682***G
6 HERNANDEZ JORDA, ARIANA 21****37S
7 MOLINA PARDO, FRANCISCA MARIA 7*993***R
8 CANALES PINEDA, MARIA ROSARIO 741*3***W
9 PUERTAS ANTON, MIGUEL ANGEL 447*0***D
10 ANDREU SEGURA, MIGUEL ANGEL 21*77***C
11 FERRER PEIDRO, AGNES *1688***Q
12 VILAPLANA AURA, ESTHER 216*5***P
13 SILVESTRE BERNAT, MARIA IRAIDA 4*293***Q
14 ROJAS ROMERO, GLORIA 5*154***L
15 PICO GONZALBEZ, FERNANDO 2169****F
16 INSA MARTINEZ, VICTOR 48*01***M
17 SANCHEZ CORTES, ALEJANDRO 216*2***L
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18 GINER REIG, SERGIO 2*699***A
19 HERRANZ VELAZQUEZ, FERNANDO 708*2***G
20 MOLTO SOLER, MARIA MILAGRO 2*663***T

SEGON.- Publicar aquest resolució ínegrament a la pàgina web municipal i al tauler 
d’edictes de l’ajuntament, entenent-se els interessats com a notificats.

TERCER.- 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 la sra. alcaldessa, a muro de alcoy, de la qual cosa com a secretària,  
en dóne fé.

L’ALCALDESSA LA SECRETÀRIA
(document signat digitalment)
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