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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO MURO DE ALCOY 

8251      LLISTA PROVISIONAL D´ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ EN 
PROPIETAT D´UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE GESTIÓ, MITJANÇANT OPOSICIÓ. 
 

ANUNCI 

Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 2022-1294 de 26 d’octubre de 2022, emesa en 
l’expedient 1780/2022, 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 de tècnic de gestió, d’administració general 
vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Muro de Alcoy 
(OEP2022): 

 

ADMESOS:  

 

Nº COGNOMS, NOM DNI 
1 ARRANZ MORÁN, HENAR ***4966** 
2 BENIMELI NAVARRO, EUGENIA ***4894** 
3 CANDELA TORTOSA, ANDREU ***9098** 
4 CARBONELL PASCUAL, MARIONA ***9286** 
5 CASTELLÓ BELLVER, DAMIÁN ***0465** 
6 COLOMA LLACER, EVA ***2210** 
7 CORCHADO COLOMINA, ROSA MARIA ***6331** 
8 FUENTES GARCÍA, SERGIO ***7628** 
9 GALDÓN CLOQUELL, TERESA DE JESÚS ***7724** 
10 GANDIA FERRERO, LUIS JAVIER ***0213** 
11 GARCÍA MIRA, MARÍA JOSÉ ***6577** 
12 GARCÍA SÁNCHEZ, SANDRA ***9237** 
13 JAÉN SÁNCHEZ, JOSÉ ***5594** 
14 LEGIDOS OLCINA, EVA ***8013** 
15 LÓPEZ DE ATALAYA, JORGE ***6964** 
16 MARTÍNEZ LLAURADÓ, HÉCTOR ***6266** 
17 MOLINA SAEZ, MIRIAM ***9745** 
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18 PARRA BACETE, FRANCISCO JAVIER ***2967** 
19 POVEDA RAMÍREZ, IVAN ***7075** 
20 SANCHO FERRER, IRENE ***7615** 
21 SERRA MENGUAL, CARMEN ***4937** 
22 SILVESTRE SANTONJA, ROSA ***9709** 
23 SIRERA SANZ, ISABEL ***1676** 
24 SOLVES MARTÍNEZ, JOEL ***3555** 
25 TORMO CABANES, ROSANA ***9135** 
26 TORREGROSA SAPENA, ALICIA LUCÍA ***5374** 
27 TORRES DEL MORAL, MARÍA DEL CARMEN ***0851** 
28 VILAPLANA CASCANT, ELENA ***9258** 
 

EXCLOSOS:  

 

Nº COGNOMS, NOM DNI  Motius exclusió 
1 BOIX PEREA, MARÍA ***9808** 3) 
2 ESCRIVÁ ALBERCA, ENRIQUE ***2574** 2) 3) 
3 JAÑEZ FRANCO, JOSÉ MARÍA ***5791** 3) 
4 JORDA AZNAR, ROSA ANA ***8640** 1) 2) 3) 4) 
5 MARTÍNEZ MENAD, MIRIAM ***6132** 2) 3) 
 

MOTIU D’EXCLUSIÓ:  

 

1) No presenta justificant d’haver ingressat els drets d’exàmen. (La falta de pagament 
de les taxes en el termini establert, o el pagament erroni, seran motius no 
esmenables). 

 

2) No manifesta a la instància que compleix tots i cadascun del requisits exigits en les 
bases de la convocatòria, en concret els de la base segona, de conformitat amb el que 
disposa la base tercera de la convocatòria. 

 

3) No manifesta a la instància que es compromet a prestar el preceptiu jurament o 
promesa d’acord amb el Reial Decret 707/1979, de conformitat am el que disposa la 
base tercera de la convocatòria. 
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4) No identificar correctament la convocatòria de la plaça a la qual s’accedix. 

 

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." 

 

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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