Resolució d’Alcaldia
Procediment: Procés de selecció per a la constitució de borsa de treball de
Secretari/a FHN interí, mitjançant concurs - oposició, de l’ajuntament de Muro de
Alcoy.
RESOLUCIÓ D´ALCALDIA

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.

QUART.- Consta en l’expedient informe – proposta de la tècnica de recursos humans
de data 30 de desembre de 2020.
Ateses les competències que a aquesta Alcaldia atribueix l´Art.-21 de la Llei 7/1985, de
2 d´abril, i l´Art.-41,14. d) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, RESOLC:

DECRETO

Yolanda Gandia Mira ( 2 de 2 )
Secretaria accidental
Data Signatura : 30/12/2020
HASH: 3fadb61b1f3924ef4de4a97a9e8dc214

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: 2020-1646 Data: 30/12/2020

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.

PRIMER.- Aprovar la següent llista definitiva d’admesos i exclosos del procés de
selecció per a la constitució de borsa de treball de Secretaria FHN , mitjançant concurs
- oposició, de l’ajuntament de Muro de Alcoy:
Aspirants Admesos:
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11

COGNOMS I NOM
Boix Perea María Jose
Clemente Martínez, Alejandro
Ferrández González, Fernando
Gala Aznar, Judith
Gandía Cerdá, Laura
Gandía Mut, Iván
González Perez, María José
Gramaje Sempere, Pablo
Morales Martínez, Pablo
Serna Berná, Ana María
Torregrosa Sapena, Alicia Lucía
Vidal Viel, Enrique Jesús

NIF
**89808**
**23730**
**08395**
**75032**
**69085**
**01527**
**76342**
**69215**
**24805**
**41514**
**65374**
**73102**
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Gabriel Tomás Salvador ( 1 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 30/12/2020
HASH: 445b5a73347f82f904de5018065960f6

Expedient núm. 2079/2020

12 Zamorano Gimeno, Lorena

**66620**

Aspirants exclosos:
1*

COGNOMS I NOM
Buendía Morcillo, Luis

NIF
**54511**

* Motiu de l’exclusió: No abonament de les taxes d’examen en el termini de
presentació d’instàncies.
SEGON .- Nomenar al següent Tribunal Qualificador:
Presidència:
Titular: M.ª Eugenia Sanz Moral (Ajuntament de Muro de Alcoy).
Suplent: José Javier Nicolau Gay (Ajuntament de Onil).

Titular: Yolanda Gandía Mira (Ajuntament de Muro de Alcoy).
Suplent: Manuel Antonio Moll Torregrosa. (Ajuntament de Muro de Alcoy).
Vocal 1:

Suplent: Honorio García Requena (Ajuntament de Monforte del Cid).
Vocal 2:
Titular: Elisabet Seco García (Ajuntament de Ibi).
Suplent: Encarna Mialaret Lahiguera (Ajuntament de Villena).
Vocal 3:

DECRETO

Titular: Soledad Megias Roca (Ajuntament de Monforte del Cid).

Número: 2020-1646 Data: 30/12/2020

Secretària:

Titular: Manuel Ignacio Alfonso Delgado (Ajuntament de Callosa del Segura).

TERCER.- Notificar als membres del Tribunal Qualificador, traslladant-los les bases del
procés selectiu, i convocar-los el dia 20 de gener de 2021 a a les 9:00 hores en el
Saló de Plens de l’Ajuntament de Muro de Alcoy (Plaçeta Molina núm. 4), per a la seua
constitució.
QUART.- Convocar als aspirants el dia 20 de gener de 2021 a les 10:30 hores en el
edifici municipal “Casa de Ferro” (camí vell de Setla núm. 15, de la localitat Muro de
Alcoy), per a la realització de l’exercici.
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
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Suplent: Carmen Ribera Barelles (Ajuntament de Manises).

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 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 la secretària accidental 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.

(document signat i datat digitalment al marge)
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SETÉ.- La qual cosa es comunica de conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
advertint-se que es tracta d’un acte de tràmit i com a tal no procedeix la interposició de
recursos en contra d’ell. No obstant això, en contra des les resolucions i els actes de
tràmit que decidisquen, directa o o indirectament en el fons de l’assumpte, determinen
la impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici
irreparable a drets i 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 l’esmentada llei. El termini per a interposar recurs potestatiu de reposició serà
d’un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació de la present notificació.

DECRETO

SISÉ.- Publicar la present resolució al Tauler d’anuncis de la corporació i en la pàgina
web municipal, apartat d’ocupació pública.

