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Procediment: Informe proposta relatiu a la constitució de borsa de treball de
Tècnic de Recursos Humans de l'Ajuntament de Muro de Alcoy.
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ANTECEDENTS
D’acord amb la resolució d’alcaldia 2019-0610, de data 28 de maig, d’aprovació de les
bases específiques de la convocatòria per a la constitució de borsa de treball de
Tècnic de Recursos Humans de l’ajuntament de muro de alcoy.
D’acord amb les resolucions d’alcaldia 2019-0830 i 2019-0912, d’aprovació de les
llistes provisional i definitiva respectivament, del referit procés.

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 Constitució de la Borsa de Treball de Tècnic de Recursos Humans
de l’Ajuntament de Muro de Alcoy de la següent manera i amb el següent ordre:
1. Cristina Irene Martínez Maciá
2. Irene Nadal Calafat
3. Luis Ignacio Ravello Mas
Segon.- Publicar aquesta 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, es 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.
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Vist l’informe emés per la Tècnic de Recursos Humans, que consta a l’expedient.
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D’acord amb l’ordenança reguladora de les borses de treball de l’ajuntament de muro
de alcoy.

Número: 2019-1076 Data: 12/09/2019

D’acord amb l’acta del Tribunal Qualificador de data 04 de setembre de 2019.

