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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO MURO DE ALCOY 

8633      LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS  PROCÉS SELECCIÓ PLAÇA ARQUITECTE/A 
 

EDICTE 
 

Mitjançant Decret de l’Alcaldia 2021 -1006 de 23 de juliol, emés a l’expedient 74/2021, 
s’ha disposat el següent:  

Primer.-  Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos per al procés de selecció 
per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a vacant en la plantilla de 
personal funcionari de l’Ajuntament de Muro de Alcoy i inclosa en el marc dels 
processos de consolidació/estabilització d’ocupació temporal (OEP): 

 

ADMESOS:  

 

COGNOMS, NOM DNI  
ALABORT ANDRÉS, AGNÉS ***7077** 

MORERA MELO, ENRIC ***4567** 

YUBERO SERRANO, LUCÍA ***2231** 

FORNES ARGILÉS, ALBA LLUCIA ***4960** 

SANTAMARGARITA PRÓSPER, INMACULADA ***5698** 

SUCH TORREGROSA, ELENA ***9307** 

BATALLER GRAU, VICENT ***5942** 

RINCÓN DEL RIO, GEMMA ***4390** 

GARCIA MOLINA, VICTORIA ***5668** 

DE DIEGO ADAM, MARC ***5712** 

GISBERT DOMÉNECH, MARIA AMPARO ***5823** 

PERPIÑA GIRONA, DARIO ***6649** 

FONS MARTÍNEZ, ANNA ***8698** 

ESCUDER CALLE, LIDIA ***6062** 

SEMPERE RIPOLL, GABRIEL ***6042** 

ANTÓN CRESPO, ROBERTO ***6283** 
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GIMENO LILLO, DAVID ***7832** 

SAPENA GILABERT, VICTORIA ***2813** 

REVERT MUÑOZ, MARTA ***0474** 

HERNÁNDEZ CALVARRO, LUIS ALBERTO ***7190** 

JUAN FÉLIX, AMPARO ***8637** 

MOSCARDÓ GARCÍA, ANDRÉS ***2999** 

BALLESTER LÓPEZ, ANTONIO ***9705** 

GISBERT PUERTO, ARÁNZAZU ***6144** 

NIETO TORRES, FRANCISCO ***3902** 

PÉREZ-MARSÁ GOSÁLBEZ, JOAQUÍN MARÍA ***0474** 

CORBALÁN MATEU, SILVIA ***3439** 

CARBONELL GONZÁLEZ, SONIA MARÍA ***9011** 

REIG MOLINA, BERTA ***7406** 

FLORES GARCIA, ALBA ***5446** 

GARCÍA NÁCHER, MARÍA LIRIOS ***1998** 

VIDAL GARCÍA, MARIA CONSUELO ***6195** 
 

EXCLOSOS:  

COGNOMS, NOM DNI  Motiu exclusió **  

VALLÉS MARTÍNEZ, ESTER ***5355** 1 

DOMÉNECH HELLÍN, CARMEN GLORIA ***9090** 1 

DAVID LLACER, ENRIQUE ***5491** 1 
 

**MOTIU D’EXCLUSIÓ:  

 

1.- No signar el model de sol·licitud de participació a les proves, o no realitzar en la 
instància presentada les declaracions i manifestacions exigides en les bases generals i 
específiques de la convocatòria, que consten en el model de sol·licitud.  

 

Segon.-  D’acord amb les bases de la convocatòria es publica la resolució al Butlletí 
Oficial de la Província d´Alacant, així com al tauler d’anuncis de l´Ajuntament perquè a 
partir del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d´Alacant els 
interessats puguen, en el termini de deu dies hàbils,  esmenar la documentació i 
presentar les reclamacions que estimen oportunes. En el cas que no es presente cap 
reclamació, aquest llistat provisional quedarà elevat a definitiu. La resta d´anuncis que 
se’n deriven d’aquesta convocatòria es publicaran al Tauler d’edictes de l´Ajuntament i 
a la seua pàgina web www.vilademuro.net 
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Tercer.- Es tracta d'un acte 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 general coneixement. 

 

A Muro de Alcoy, a 23 de juliol de 2021. 

L’ALCALDE 

Gabriel Tomás Salvador 

(Document signat digitalment) 
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