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Expdte núm.: 2079/2020
Procediment: Aprovació de la Constitució de borsa de treball de Secretari/a de
l’AJuntament de Muro de Alcoy.
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
ANTECEDENTS I FONAMENTS
D’acord amb la resolució d’alcaldia 2020-1290, de data 21 d’octubre, d’aprovació de la
convocatòria i les bases específiques per a la constitució de borsa de Secretari/a de
l’ajuntament de muro de alcoy, per al lloc de treball reservat a FHN Subescala
Secretaria.

D’acord amb l’ordenança reguladora de les borses de treball de l’ajuntament de muro
de alcoy.
Consta a l’expedient Informe proposta emés per la Tècnic de Recursos Humans.
En virtud del que disposa l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local.
RESOLC

DECRETO

Primer.- Aprovar la Constitució de la Borsa de Treball de Secretari/a Interí/na de
l’ajuntament de muro de alcoy, per al lloc de treball reservat a FHN Subescala
Secretaria de la següent manera i amb el següent ordre:
1. García Mut, Iván
2. Zamorano Gimeno, Lorena
Segon.- Publicar aquesta resolució ínegrament a la pàgina web municipal i al tauler
d’edictes de l’ajuntament.
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats, amb indicació que, contra la
present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o
recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la
recepció de la present notificació, davant de d'este Ajuntament de Muro de Alcoy, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment
administratiu
comú
de
les
Administracions
Públiques,
o
recurs
contenciós-administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de
dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació, de
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa. Si s'optara per interposar el recurs de reposició potestatiu
no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt
Ajuntament de Muro de Alcoy
Placeta Molina, 4, Muro de Alcoy. 03830 (Alacant). Tel. 965530557. Fax: 965531769

Codi Validació: 7KY4F96TRJHTW5A4L5TFYXQ4N | Verificació: https://vilademuro.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Yolanda Gandia Mira ( 2 de 2 )
Secretaria accidental
Data Signatura : 12/04/2021
HASH: 3fadb61b1f3924ef4de4a97a9e8dc214

D’acord amb l’acta del Tribunal Qualificador de data 24 de setembre de 2019.

Número: 2021-0447 Data: 12/04/2021

D’acord amb les resolucions d’alcaldia 2020-1587, de 15/12 i 2020-1646 de 30/12,
d’aprovació de les llistes provisional i definitiva respectivament, del referit procés.

expressament o s'haja produït la seua desestimació per silenci. Tot això sense perjuí
que puga interposar qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient al seu
dret.
Ho va manar i va signar l'alcalde, a Muro de Alcoy, i la secretària acctal en pren nota i
signa de manera electrònica únicament per a la seua transcripció en el Llibre de
Resolucions d'Alcaldia-Presidència, només a l’efecte de garantir la seua integritat i
autenticitat, de conformitat amb l'article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març.
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DECRETO

(document signat i datat digitalment al marge)

