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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO MURO DE ALCOY 

8588      LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL I DATA PRIMER EXERCICI, PLAÇA TÈCNIC 
SUPERIOR EN INFORMÀTICA, TORN PROMOCIÓ INTERNA. 
 

ANUNCI 

Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 2022-1330, de 4 de novembre de 2022, emesa en 
l’expedient 1778/2022, s'ha disposat el següent:  

“Primer.-  Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés de selecció per a 
la provisió en propietat d’una plaça de tècnic superior en informàtica, vacant en la 
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, pel torn de promoció 
interna. (OEP 2022): 

 

ADMESOS:  

 

Núm.  COGNOMS I NOM DNI 

1 BLANES ESTEVE, ANTONIO ***8420** 

 

EXCLOSOS: Ningú.  

 

Segon.-  Nomenar el Tribunal qualificador del procés de selecció: 

 

TRIBUNAL TITULAR SUPLENT 

President/a Isidro Almodóvar Alcaraz Genaro Tur Calatayud 

Secretari/a Manuel Ignacio Alfonso Delgado Yolanda Gandía Mira 

Vocal 1 Juan Antonio Vilaplana Espí José Luis Verdú López 
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TRIBUNAL TITULAR SUPLENT 

Vocal 2 Miguel Carrión Tajes Manuel Antonio Moll Torregrosa 

Vocal 3 Joan Vicent Guerrero Martínez Mª Eugenia Sanz Moral 

 

En relació a l’abstenció o recusació dels membres del tribunal, es d’aplicació el que 
disposen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic.  

Tercer.-  Convocar els membres del Tribunal Qualificador el proper 28 de novembre 
de 2022, a les 08:00 hores per a la seua constitució , al Centre Social Matzem, Plaça 
Matzem, s/nº, de Muro de Alcoy. 

Quart.-  Convocar l’únic aspirant del procés selectiu el proper dia 28 de novembre de 
2022 a les 09:30 hores,  al Centre Social Matzem, Plaça Matzem, s/nº, de Muro d e 
Alcoy, per a la realització del primer exercici dels què componen la fase d’oposició. 

Cinqué.-  D’acord amb les bases de la convocatòria es publica la present resolució al 
Butlletí Oficial de la Província d´Alacant, així com al tauler d’anuncis de l´Ajuntament i 
a la seua pàgina web www.vilademuro.net. La resta d’anuncis que se’n deriven es 
publicaran únicament al Tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal. 

Sisé.- 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." 
 

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.  

A Muro de Alcoy 

L’Alcalde 

Gabriel Tomás Salvador 

(Document signat electrònicament) 
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