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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO MURO DE ALCOY

9266

EDICTE LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS SELECCIÓ PLAÇA DE TÈCNIC/A DE
MEDIAMBIENT, TORN PROMOCIÓ INTERNA

EDICTE
Mitjançant resolució d’alcaldia n.º 2021-1104 de 18 d’agost s’ha disposat el següent:
Primer.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció per a la
provisió en propietat d’una plaça de Tècnic/a de Mediambient vacant en la plantilla de
personal funcionari de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, inclosa a l’OEP de 2020, per
concurs-opossició, en el torn de promoció interna:
ADMESOS:
COGNOMS, NOM
REIG GINER, CARLA

DNI
***7633**

EXCLOSOS: Ningú
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
Tercer.- 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.

A Muro de Alcoy, 19 d’agost de 2021.
L’Alcalde en funcions, Enrique Pascual Vañó (PD resolució n.º 2021-1032, de 28/07/2021)
(document signat digitalment)
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