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VINARÒS

Llista definitiva admesos i exclos i data examen del procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça d'informador/a turístic/a

ANUNCI
Llista definitiva admesos i exclosos i data inici procés selectiu convocatòria d’una plaça d’informador turístic, Ajuntament de Vinaròs

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència, núm. 2715, de data 3 de setembre de 2021, es resol la següent resolució, que transcric lite-
ralment:

«Per Decret de l’Alcaldia, núm. 1065, de data 16 d’abril de 2021, s’aprova la convocatòria i bases de selecció per a la provisió en pro-
pietat d’una plaça d’informador turístic, Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, classe tècnics auxiliars, grup C, subgrup C2, 
que es troba vacant en la Plantilla de l’Ajuntament de Vinaròs i inclosa en l’oferta d’ocupació pública 2018, en execució del procés 
d’estabilització de l’ocupació temporal, pel sistema de concurs – oposició. 

En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 51, de data 29 d’abril de 2021, es publiquen íntegrament les bases de la convo-
catòria. 

Així mateix, s’ha publicat un extracte de la convocatòria en el DOGV, núm. 9094, de data 27 de maig de 2021 i en el BOE núm. 133,de 
data 4 de juny de 2021.

Per Decret de l’Alcaldia, núm. 2392, de data 29 de juliol de 2021, s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos i composició del 
Tribunal qualificador de les esmentades proves, publicat en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 93, de 5 d’agost de 2021. 

Havent finalitzat el termini per a esmenar defectes o errors. 
De conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria, i fent ús de les atribucions que m’atorga l’article 21.1.g de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, 
RESOLC: 
Primer. Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos a les esmentades proves, que figura con ANNEX I d’aquesta resolució. 
Segon. La constitució del Tribunal de selecció tindrà lloc el pròxim dia 20 d’octubre de 2021, a les 9:30 hores en el Departament de 

Secretaria d’aquest Ajuntament, Pl. Parroquial, 12. 
Tercer. Es convoca als aspirants per a la realització del primer exercici (Qüestionari tipus test), el dia 20 d’octubre de 2021, a les 

12:00h, a la Biblioteca Municipal, C. Pilar s/n Baixos (Sala Providència Garcia) de Vinaròs. 
Quart. Atès l’actual context soci-sanitari generat per la pandèmia de COVID-19, s’estableixen les següents mesures de seguretat i 

higiene per als assistents a la realització dels exercicis: 
    • Els aspirants hauran de portar signat el model de declaració responsable sobre la COVID-19 que es publicarà a la pàgina web 

de l’Ajuntament, a l’apartat d’ocupació pública i lliurar-lo el dia de realització de les proves. No s’admetrà cap aspirant que no porte el 
document. 

• A l’entrar al recinte on es realitzarà l’examen s’utilitzarà el gel hidroalcohòlic que hi haurà disponible per als assistents a l’entrada. 
• Els aspirants hauran d’acudir a la realització de l’exercici proveïts de mascareta i estan obligats a portar-la en tot moment, inclòs 

durant la realització dels exercicis. 
• Se seguiran les indicacions dels membres del tribunal en tot moment. 
• Els aspirants no podran romandre als passadissos o zones comuns i hauran d’esperar els companys fora de l’espai on es duga a 

terme l’examen, respectant en tot cas la distància de seguretat. 
• Es respectaran les mesures d’higiene recomanades a l’hora de tossir, esternudar (es cobrirà la boca i el nas amb el colze flexionat) 

o evitar tocar-se cara i ulls, la denominada “etiqueta respiratòria” i es procurarà mantenir la distància de seguretat amb els companys en 
la mesura del possible. 

• Els aspirants hauran d’accedir al centre sense acompanyants i només amb el material imprescindible per a la realització de 
l’examen. 

Quint: Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.»
Vinaròs, 6 de setembre de 2021
L’alcalde en funcions. Marc Albella Esteller. 

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT  

ANNEX I - RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS:

ADMESOS:

Núm. COGNOM I NOM DNI

1 ALBIOL MONTERDE, GABRIEL ***9400**

2 ARAIZ SMITH, DANIEL JUAN ***6223**

3 ARCE ALGABA, ALICIA ***9215**

4 BARREDA CARTOIXA, ANDREU ***8717**

5 BUENO ARÍN, MARIA ***4158**

6 CORTES ALCINA, MARIA TERESA ***8281**

7 DOLZ FORNER, MARIA TERESA ***9876**

8 ESTUPIÑA MULET, MARIA SOLEDAD ***8712**

9 FÁBREGA MEDEM,BARBARA ÁNGELA ***8813**

10 FLORÍN OROS, MADALÍN ***0962**

11 GALE LECHON, NIEVES PILAR ***5960**

12 GRANERO GARCIA, YASMINA ***7072**

13 LIGERO NEBOT, SERGIO ***8446**

14 MARTÍNEZ PALAU, EMILIO ***7193**

15 MILIÁN CAMÓS, ANA ***0186**
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16 MONSALVE MARTÍN, MARIA ***8298** 

17 PERIS SANCHEZ,DAMARIS-LUCÍA 20477092P 

18 POLICARPO FERRER, MIRIAM ***2818**

19 QUILES MARTORELL, MARIA CRISTEL ***661**

20 ROMEU VALLS, JORDI ***9054**

21 RUBIO LÁZARO, MARIA DOLORES ***6061**

22 SOLER PIÑANA, JOSÉ MIGUEL ***6406**

23 VIDAL BOFILL, JULIO RAMÓN ***9581**

24 VIDAL PÉREZ, DIANA ***7597**

25 VIZCARRO ABELLA, MARIA FÁTIMA ***6027**

EXCLOSOS:

Núm. COGNOM I NOM DNI Motiu

1 MARTI GORRIZ, RUT ***9156** 1

Motiu exclusió:
(1). No presenten justificant d’abonament dels drets d’examen.
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