ANUNCI

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència, núm. 3406, de data 17 de novembre 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.
Per Decret d’Alcaldia núm. 3159/2021, de data 21 d’octubre de 2021, es va aprovar la llista
provisional d’admesos i exclosos i la composició del tribunal de selecció, el qual es va publicar en
el BOP de Castelló núm. 129, de data 28 d’octubre de 2021.
Havent finalitzat el termini per esmenar els defectes o errors.
Vist que un dels membres proposats per a formar part del tribunal ha presentat causa
d’abstenció (2021-E-RE-13553) i que hi ha un error en quant als membres designats per
l’Administració de la Generalitat.
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, amb
expressió de les causes que han motivat la no admissió, que figura com ANNEX I d'aquesta
resolució.
Segon.- Rectificar la composició del Tribunal qualificador, que quedarà amb la següent
composició:
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: M. Elena Vela López, administrativa de la Corporació.
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Llista definitiva admesos i exclosos i data inici procés selectiu convocatòria d’una plaça d’auxiliar
administratiu/va per promoció interna

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

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


Dos persones funcionàries de carrera designades per l'alcalde president



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



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.
Tercer. La constitució del Tribunal de selecció tindrà lloc el pròxim dia 8 de febrer de 2022, a les
9:00 hores en el Departament de Secretaria d'aquest Ajuntament, Pl. Parroquial, 12.

Quint. 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.

Codi Validació: ASDY5FQXRC3GJD7AW33RLYSSW | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

Quart. Es convoca als aspirants per a la realització del primer exercici (Qüestionari tipus
test), el dia 8 de febrer de 2022, a les 12:00h, al Saló de Plens de l’Ajuntament, Plaça
Parroquial, 12, 2pl.



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.

Sext.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.»
Vinaròs, 18 de novembre de 2021
L’alcalde-president. Guillermo Alsina Gilabert

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT PER L’ALCALDE

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

COGNOM I NOM

1

GONZÁLEZ SORIGO, ELENA

2

PRATS MIQUEL, MARIA CARMEN

DNI
***8755**
***7828**

Cap»
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EXCLOSOS:

