ANUNCI

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència, núm. 3159, de data 21 d’octubre de 2021, es resol la següent
resolució, que transcric literalment:
«Per Decret de l’Alcaldia, núm. 2433/2021, de data 2 d’agost de 2021, han estat aprovades la
convocatòria i les bases per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar administratiu, escala
d’Administració General, subescala Auxiliar, grup C, subgrup C2, inclosa en la oferta d’ocupació
pública de l’any 2021, pel torn de promoció interna vertical, entre els funcionaris d’administració
general del subgrup altres agrupacions professionals i concurs – oposició.
En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 98 de data 17 d’agost de 2021, es publiquen les
bases de la convocatòria.
Així mateix, s’ha publicat un extracte de la convocatòria en el DOGV, núm. 9160, de data 26 d’agost
de 2021 i en el BOE núm. 219 de data 13 de setembre de 2021.
Havent finalitzat el termini de presentació d’instàncies i revisada la documentació presentada pels
aspirants.
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 provisional d'admesos i exclosos a les esmentades proves, amb expressió
de les causes que han motivat la no admissió, que figura com ANNEX I d'aquesta resolució.
Segon.- Els aspirants exclosos disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia
següent al de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, per a esmenar els
defectes o errors que hagen motivat la seua no admissió.
Tercer.- El Tribunal qualificador estarà compost pels membres següents:
President:


Titular: Maria Teresa Guillem Escrivá, tècnica d’administració general de la Corporació



Suplent: Maria Carmen Redó Solanilla, tècnica d’administració general de la Corporació.

Secretari:


Titular: Alberto José Arnau Esteller, secretari general de la Corporació.



Suplent: Javier Lafuente Iniesta, vicesecretari de la Corporació.

Vocals:
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Llista provisional admesos i exclosos i composició Tribunal convocatòria d’una plaça d’auxiliar
admininistratiu/va promoció interna

Una persona funcionària pertanyent a l'administració de la Generalitat de conformitat amb l'establit en
l'article 57.5 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció
Pública Valenciana.




Titular: Núria Abella Calduch, tècnica de gestió de la Corporació.
Suplent: Maria Dolores Miralles Miralles, administrativa de la Corporació.

Dos persones funcionàries de carrera designades per l'alcalde president


Titular: Cayetano García Ramírez, secretari de l’Ajuntament d’Alcalà de Xivert.



Suplent: Raúl Ferrers Ruíz, secretari – interventor de l’Ajuntament de Cervera del Maestre.



Titular: Maria del Mar Quintero Arnau, administrativa de la Corporació.



Suplent: Rosa Maria Beltrán Ferré, administrativa de la Corporació.

Les persones que integren l’òrgan de selecció i el personal assessor es poden abstenir i les persones
aspirants poden recusar-les, en el termini de 10 dies hàbils, si concorre alguna de les circumstàncies
previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Quart.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT PER L’ALCALDE

ANNEX I - RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS:
PROMOCIÓ INTERNA

Núm.

COGNOM I NOM

1

GONZÁLEZ SORIGO, ELENA

2

PRATS MIQUEL, MARIA CARMEN

EXCLOSOS:
Cap»

DNI
***8755**
***7828**
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ADMESOS:

