DECRET D'ALCALDIA
En l'expedient de referència s'ha emés informe proposta per la Tècnica de Recursos
Humans, de 14 de març de 2022, en els termes següents:
“ANTECEDENTS DE FET

Quart.- Atés que ha finalitzat el període de presentació d’instàncies, (10 dies hàbils del 25
de febrer al 10 de març de 2022 ambdós inclosos) i revisada la documentació presentada
pels interessats, s’emet proposta d’admissió - exclusió provisional dels aspirants
presentats al procés descrit.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Legislació aplicable
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

DECRETO

Manuel Ignacio Alfonso Delgado ( 2 de 2 )
Secretario
Data Signatura : 16/03/2022
HASH: 1a43167eb8d701cad54532ee9ebb3a77

Segon.- L’extracte de les mateixes va ser publicat al BOP d’Alacant n.º 38 de 24 de febrer
de 2022, obrint el termini de presentació d’instàncies de 10 dies hàbils.

Número: 2022-0311 Data: 15/03/2022

Primer.- Per resolució d’alcaldia n.º 2022-0175, de data 15 de febrer de 2022, es van
aprovar la convocatòria i les bases específiques per a la constitució de borsa de treball de
tècnic de gestió d’obres i serveis de l’ajuntament de Muro de Alcoy, mitjançant oposició.

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
- Llei 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.
- Bases específiques aprovades per per resolució d’alcaldia n.º 2022-0175, de data 15 de
febrer de 2022.
- Bases genèriques que han de regir les convocatòries dels processos selectius de
l’Ajuntament de Muro de Alcoy (BOP nº 73 de 17/04/2008).
SEGON.- De conformitat amb el que disposa la Base Quarta de les que regeixen el
procés de selecció descrit: «QUARTA.- Admissió d'aspirants. Una vegada finalitzat el
termini de presentació d'instàncies, mitjançant resolució de l'Alcaldia, s'aprovarà la llista
provisional d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà al Tauler d'edictes de la
corporació i a la pàgina web municipal. L’aspirant que no reunisca tots els requisits exigits
a la base segona o no presente la documentació complementària serà exclòs d’aquest
procés i la causa s’establirà a la llista provisional abans mencionada.
Les sol·licituds presentades fora del termini així com la falta d’ingrés bancari en el termini
de presentació d’instàncies seran motius no esmenables a la llista d’aspirants admesos i
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Gabriel Tomás Salvador ( 1 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 15/03/2022
HASH: 6b3c5e00315c18a05e9e9123ce92969a

Decret d'Alcaldia
Expedient núm.: 441/2022
Assumpte: Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos en el procés de
selecció per a la constitució de borsa de treball de tècnic de gestió d’obres i serveis
de l’ajuntament de Muro de Alcoy, mitjançant oposició.

exclosos.
Contra aquesta resolució es podrà presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils,
comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat al Tauler d’edictes i a la pàgina web
municipal.
Si es presentaren reclamacions seran acceptades o rebutjades en la resolució per la qual
s'aprove la llista definitiva, que es publicarà, així mateix, en els llocs indicats per a la llista
provisional. En el cas que no es presente cap reclamació, la llista provisional d'aspirants
admesos i exclosos quedarà elevada a definitiva”.
TERCER.- La competència per a la resolució és l’Alcaldia, en virtut d’allò disposat en l’art.
21.1.g), r), i s), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i la
base quarta de les de la convocatòria.

Segon.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció per a la
constitució de borsa de treball de tècnic de gestió d’obres i serveis de l’ajuntament de
Muro de Alcoy, mitjançant oposició, en els termes següents:

COGNOMS, NOM

DECRETO

ADMESOS:
DNI

BORREDA CORTÉS, ALEXIS

***8634**

FERRER BELLVER, LEONARDO ANTONIO

***3470**

JUAN TORRÓ, JOSEP DAVID

***6363**

SANJUÁN NICOLAU, MARCOS

***7499**

SUCH TORREGROSA, ELENA

***9307**

TORMOS MARTÍ, VICTOR

***6840**

EXCLOSOS:
COGNOMS, NOM
SOLÉ FUNOLLET, JOAN BERNAT

DNI
***2910**

Motivo
exclusión
(1)

Motius de la exclusió:
(1) No estar en possessió de la titulació exigida a les bases de la convocatòria
Tercer.- D’acord amb les bases de la convocatòria es publica la resolució al Tauler
d’Edictes de l’Ajuntament (seu electrònica) i a la pàgina web municipal per a que, a partir
del dia (hàbil) següent i per un termini de cinc dies hàbils, els interessats puguen
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
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Primer.- Revisades les instàncies presentades al procediment per a la constitució de
borsa de treball de tècnic de gestió d’obres i serveis de l’ajuntament de Muro de Alcoy,
mitjançant oposició, s’informa favorablement per la tècnic de recursos humans de la
legalitat del procediment i l’actuació realitzada.

Número: 2022-0311 Data: 15/03/2022

Per la qual cosa, s’informa i proposa:

resta dels 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”
De conformitat amb la proposta i sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics,
exposats, per la present i fent ús de les atribucions que em confereix la vigent Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu article 21.1.g), r), i s) i
altres disposicions complementàries,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos del procés de selecció per a
la constitució de borsa de treball de tècnic de gestió d’obres i serveis de l’ajuntament de
Muro de Alcoy, mitjançant oposició, en els termes següents:

BORREDA CORTÉS, ALEXIS

***8634**

FERRER BELLVER, LEONARDO ANTONIO

***3470**

JUAN TORRÓ, JOSEP DAVID

***6363**

SANJUÁN NICOLAU, MARCOS

***7499**

SUCH TORREGROSA, ELENA

***9307**

TORMOS MARTÍ, VICTOR

***6840**

EXCLOSOS:
COGNOMS, NOM
SOLÉ FUNOLLET, JOAN BERNAT

DNI
***2910**

Motivo
exclusión
(1)

Motius de la exclusió:
(1) No estar en possessió de la titulació exigida a les bases de la convocatòria
SEGON.- D’acord amb les bases de la convocatòria es publica la resolució al Tauler
d’Edictes de l’Ajuntament (seu electrònica) i a la pàgina web municipal per a que, a partir
del dia (hàbil) següent i per un termini de cinc dies hàbils, els interessats puguen
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 dels 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
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DNI

DECRETO

COGNOMS, NOM

Número: 2022-0311 Data: 15/03/2022

ADMESOS:

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.
Ho va manar i va signar l'Alcalde, a Muro de Alcoy, i pel Secretari 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.
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(Document signat i datat digitalment al marge)

