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Resolució d'Alcaldia
Expedient núm.: 2079/2020
Procediment: Nomenaments personal
Assumpte: Procés de selecció de Secretari/a FHN interí de l'ajuntament de Muro de
Alcoy i constitució de borsa.
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
PRIMER.- Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2020-1290, de 21 de octubre de 2020,
s’aprova la convocatòria i les bases específiques per a la constitució d’una borsa de
treball per a la cobertura de manera interina del lloc de Secretari/a del Ajuntament de
Muro de Alcoy mitjançant concurs-oposició.

CINQUÈ.- En data 13 de gener de 2021, mitjançant comunicat del tribunal, es suspèn
la celebració del primer examen, com a conseqüència de la greu situació de la
pandèmia a la zona.
En virtut del que està previst en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, RESOLC:
PRIMER.- Convocar als membres del Tribunal Qualificador per a la seua constitució el
dia 9 de març de 2021, a las 9:30 hores en l'edifici municipal "Casa de Ferro" situat
al Carretera de Setla, 15 de la localitat de Muro de Alcoy.
SEGON.- Convocar als aspirants el dia 9 de març de 2021, a les 11:00 hores en
l'edifici municipal "Casa de Ferro" situat a la Carretera de Setla, 15 de la localitat de
Muro de Alcoy, per a la realització del primer dels exercicis que componen la fase
d'oposició, d'acord amb les bases del procés.
TERCER.- 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
causa degudament justificada i acreditada. No es permet l'ús de màscara amb vàlvula
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QUART.- Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2020 - 1646, s'aprovà la llista definitiva i
celebració de la primera prova el dia 30 de gener de 2021.

DECRETO
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TERCER.- Consta a l’expedient proposta de nomenament de Tribunal Qualificador del
procès emesa per l’Alcaldia i per el Regidor de Personal de la Corporació.

Número: 2021-0229 Data: 22/02/2021

SEGON.- Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2020-1587 de 15 de desembre de 2020
s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos publicant-se al tauler d’anuncis i a la
web municipal d’acord amb les bases del procediment.

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.- Material: Cada persona aspirant acudirà a l'examen amb el seu propi material i
útils d'escriptura (bolígraf blau o negre). Estarà terminantment prohibit compartir
material.
3.- 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.

Ho va manar i va signar l'Alcalde, a Muro de Alcoy, i per la Secretària accidental es
pren raó i se signa de manera electrònica únicament per a la seua transcripció en el
Llibre de Resolucions d'Alcaldia-Presidència, únicament als efectes de garantir la seua
integritat i autenticitat, de conformitat amb l'article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16
de març

(Document signat i datat digitalment al marge)
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SISÉ.- Assenyalar que, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
pot interposar alternativament o recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà a la recepció d'aquesta notificació, davant aquest Ajuntament
de Muro de Alcoy, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o
recurs davant el 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 Contenciós
Administrativa. Tot això sense perjudici que puga interposar qualsevol altre recurs que
puga estimar més convenient al seu dret.

DECRETO

CINQUÉ.- Notificar la resolució al conjunt de membres del Tribunal Qualificador.

Número: 2021-0229 Data: 22/02/2021

QUART.- Publicar la present resolució en el Tauler d'anuncis de la corporació i en la
pàgina web municipal, apartat ocupació pública.

