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ANUNCI 

Llista provisional admesos i exclosos i composició Tribunal convocatòria d’una plaça de tècnic/a auxiliar informàtica vacant en la 
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Vinaròs 

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència, núm. 3183, de data 26 d’octubre de 2021, es resol la següent resolució, que transcric literalment: 
«Per Decret d’Alcaldia, núm. 2432, de 2 d’agost de 2021, han estat aprovades la convocatòria i les bases per a la provisió en propietat 

d’una plaça de tècnic auxiliar informàtica, enquadrada en l’Escala d’Administració Especial, subescala Tècnica, Tècnics Auxiliars, grup C, 
subgrup C1, que es troba vacant en la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament i que figura arreplegada en l’OPE del 2019, pel sis-
tema de selecció oposició lliure.

En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 100 de data 21 d’agost 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. 9164 de data 1 de setembre de 2021 i en el BOE núm. 219 
de 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: Cèsar Mones Valanzuela, enginyer informàtic de la Corporació
Suplent:  Eva Matutano Garcia, cap de secció d’Informàtica de l’Ajuntament de Benicàssim
Secretari:
Titular: Alberto José Arnau Esteller, secretari general de la Corporació. 
Suplent: Núria Abella Calduch, tècnica de gestió de la Corporació. 
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: Pedro Valles Saura, secretari – interventor de l’Ajuntament de Canet lo Roig.
Suplent: Vicente Barrios Fontoba, secretari – interventor de l’Ajuntament de Sant Mateu. 
Dos persones funcionàries de carrera designades per l’alcalde president 
Titular:  Jordi Tolosà Bel, tècnic noves tecnologies de la Corporació. 
Suplent: M. José Barreda Llombart, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vinaròs 
Titular: José C. Àvila Itarte, ajudant informàtic de la Corporació.
Suplent: M. Josep Arayo Solà, tècnica lingüística 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. 

Vinaròs, 27 d’octubre de 2021.
L’alcalde-president. Guillermo Alsina Gilabert.

ANNEX I - RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS:

ADMESOS:

Núm. COGNOM I NOM DNI

1 ALBIOL PÉREZ, ANTONIO ***7381** 

2 BELTRÁN PUIG,ARIADNA ***9470** 

3 COMPTE GONZÁLEZ, MANUEL ALEJANDRO ***9719** 

4 ESTUPIÑA GARCÍA, PAULA ***6289** 

5 JAIME GARCES, JOSE GABRIEL ***0875** 

6 JORGE VILLANUEVA, ANABEL ***0285** 

7 MOYANO MORENO, CARLOS ***0537** 

8 PESUDO COTS, NURIA MARIA ***2376** 

9 PIQUERAS SALAZARK, IGNACIO JAIME ***8974** 

10 QUEROL SÁNCHEZ, JAVIER ***2481** 

11 RAMOS PUENTE, GUILLERMO ***3741** 

12 SORO TENA, FRANCISCO JAVIER ***7797** 

13 VOLTOLINI, ROBERTO ***0040** 

EXCLOSOS: 
Cap.»

ADMINISTRACIÓ LOCAL / ADMINISTRACIÓN LOCAL

BOP 130 - 30 de octubre de 2021


