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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO MURO DE ALCOY 

10703     LLISTA DEFINITIVA ADMESOS, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA PRIMER EXERCICI, 

CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL D´ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL 

 

ANUNCI 

Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 2021-1386 de 22 d’octubre de 2021, s'ha disposat 
el següent:  

PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés de selecció per a 
la constitució de borsa de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial de l’ajuntament de 
Muro de Alcoy. 

 

ADMESOS:  

 

COGNOMS I NOM NIF 

ALFONSO GARCIA, MARIA DE LOS DESAMPARADOS ***3915** 

ALOS FIGAS, SALVADOR ***8909** 

COSTA GIL, JOAN ***2848** 

FRANCES PONT, ENRIQUE AMADEO ***1589** 

FERNANDEZ NAVARRO, DANIEL ***8352** 

GOMIS MASCARELL, MIQUEL ***3396** 

JUAN VALLEJO, FRANCISCO FERNANDO ***6795** 

LOPEZ AGUD, CRISTIAN ***4937** 

MARTINEZ CABAÑAS, CARLOS ***8137** 

NADAL CLOQUELL, JOAN GERARD ***5586** 

POMARES OLIVER, JUAN ***3978** 
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ROSA NAVARRO, ADRIÁN ***4159** 

SENDRA PARDO, ANDREU ***2394** 

VALOR SANTIANGO, ISABEL ***7049** 

VILAPLANA NICOLAU, JUAN FRANCISCO ***7550** 

TAPIA PERALES, JUAN GERMÁN ***6044** 

 

EXCLOSOS: Ningú  

 

SEGON.- Nomenar el Tribunal qualificador del procés de selecció, d’acord amb la 
proposta de l’alcaldia i la regidoria de personal, de la següent manera: 

 
PRESIDENT: José Luis Reig Carbonell, i la seua suplent Deva Sanz Revert. 
SECRETÀRIA: Yolanda Gandía Mira, i el seu suplent Joan Vicent Guerrero Martínez. 
VOCALS: 
- M.ª Milagros García Navarro, i la seua suplent M.ª Eugenia Sanz Moral. 
- Francisco Carretero Villegas,  i el seu suplent Juan José Pascual Granged. 
- Jorge Payá Roque,  i el seu suplent Angel Francisco Marco Villena. 
 

TERCER.- Convocar als membres del Tribunal Qualificador el dia 25 de novembre 
de 2021, a les 08:30 hores, a les dependències municipals del Centre Social 
Matzem, Plaça Matzem nº 5, de Muro de Alcoy, per a la seua constitució. 
 

QUART.- Convocar als aspirants el dia 25 de novembre de 2021 a les 10:30  hores a 
les dependències municipals del Centre Social Matzem , Plaça Matzem nº 5, de Muro 
de Alcoy, per a la realització del primer exercici dels que componen la fase d'oposició, 
d'acord amb les bases del procediment selectiu.  

 

CINQUÉ.- Posar de manifest que la celebració de la prova es realitzarà amb estricta 
subjecció a les recomanacions de les autoritats sanitàries en relació amb la prevenció 
del COVID-19. En concret es respectaran les següents mesures: 

 

1.- Mascareta:  Totes les persones hauran d'acudir al lloc de l'examen amb la seua 
pròpia màscara, admetent-se les higièniques, quirúrgiques o filtrants FFP2/FFP3, que 
haurà de ser usada adequadament durant tot el procés, és a dir, que ha de cobrir des 
de la part superior del septe nasal fins a la barbeta inclosa. Es prohibirà l'accés als 
centres a totes aquelles persones que no porten la màscara de protecció, excepte 
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causa degudament justificada i acreditada. No es permet l'ús de màscara amb vàlvula 
exhalatòria.  

 

La mascareta haurà de romandre degudament col·locada durant el transcurs de la 
prova i fins que cada persona aspirant abandone el recinte.  

 

2.- Altres mesures de prevenció: Es recorda que en tots els desplaçaments s'haurà 
de mantindre una distància interpersonal de 1,5 metres.  

 

Abans d'accedir a l'aula s'hauran de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic, en el lloc 
establit a aquest efecte. 

 

SISÉ.- Notificar la present resolució als membres del Tribunal Qualificador. 

 

SETÉ.- Publicar la present resolució en la pàgina WEB municipal, en el Tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, així com al BOP d’Alacant. 

 

HUITÉ.- Es tracta d'un acte de tràmit i conseqüentment no procedeix la interposició de 
recursos contra aquest. No obstant això, contra les resolucions i els actes de tràmit 
que decidisquen, directa o indirectament en el fons de l'assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici 
irreparable a drets o interessos legítims, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, podrà interposar-se el recurs potestatiu de reposició que caldrà 
fundar en qualsevol dels motius de nul·litat i anul·labilitat previstos en els articles 47 i 
48 de la citada Llei. El termini per a interposar recurs potestatiu de reposició serà d'un 
mes, a comptar des de l'endemà al de la seua publicació.  
 

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.  

A Muro de Alcoy 

L’Alcalde 

Gabriel Tomás Salvador 

(Document signat electrònicament) 


		Servicio de Informatica
	2021-11-04T08:18:07+0100
	Alicante
	Autentificación de documento electrónico




