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AJUNTAMENTS / AYUNTAMIENTOS

00503-2022-U
VINARÒS

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

ANUNCI 
Llista provisional admesos i exclosos i composició Tribunal convocatòria d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a vacant en la plantilla de 

personal funcionari de l’Ajuntament de Vinaròs 
Per Decret de l’Alcaldia-Presidència, núm. 320, de data 9 de febrer de 2022, s’ha resolt: 
«Per Decret de l’Alcaldia, núm. 3258, de data 2 de novembre de 2021, s’aprova la convocatòria i bases de selecció per a la provisió, en 

propietat d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a, enquadrada en l’Escala d’Administració Especial, subescala Tècnica, Tècnics Mitjans, grup A, 
subgrup A2, que es troba vacant en la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Vinaròs i que figura arreplegada en l’OPE del 
2021, pel sistema de selecció oposició lliure. 

En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 135, de data 11 de novembre de 2021 es publiquen íntegrament les bases de la 
convocatòria 

Així mateix, s’ha publicat un extracte de la convocatòria en el DOGV, núm. 9229, de data 3 de desembre de 2021, amb correcció en el 
núm. 9238, de 20 de desembre de 2021, i en el BOE núm. 313, de data 30 de desembre 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: Ana Núria Arnau Paltor, arquitecta de la Corporació
Suplent: M. José Barreda Llombart, tècnica de Medi Ambient de la Corporació. 

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: Concepción Mora Martínez, arquitecta de Benicarló
Suplent: Ezequiel Vidal Mormeneo, arquitecte tècnic de Benicarló

Dos persones funcionàries de carrera designades per l’alcalde president:
Titular: Josep Miquel Forner, enginyer d’obres públiques de la Corporació. 
Suplent: Alejandro Arroyo Escrig, enginyer tècnic industrial de la Corporació.
 
Titular: Dulce Maria Pascual Granged, arquitecta tècnica de l’Ajuntament de Peníscola.
Suplent: Natalia Tomé Nivea, arquitecta de l’Ajuntament de Peníscola.

Personal assessor per a la prova de valencià: M. Josep Arayo Solà, tècnica lingüística de la Corporació

Quart.- Les persones que integren l’òrgan de selecció i el personal assessor es poden abstenir i les persones aspirants poden recu-
sar-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. 

Quint.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. 

ANNEX I - RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS:

TORN LLIURE
ADMESOS:

Núm. COGNOM I NOM DNI

1  ALBIOL GUIMERA, CRISTINA  ***9039** 

2  BELTRAN PUIG , JUAN LUIS ***8355**

3  ESPINOSA TUGUES, SANTIAGO ***7422**

4  GARZON GASCO, MANUEL JESUS ***3774** 

5  GIL LLORACH, DAVID ***9358**

6  GINABREDA COMES, BENJAMIN ***8912**

7  JORDAN BAYO, ANGELA ***0150**

8  MARTINEZ COCERA, JOSE ANTONIO ***7019**

9  MOLINER GIMENEZ, SALVADOR  ***9347**

10  NAHARROS LOPEZ, VICENTE ***5070**

11  NAVARRO ABAD, ANA BELEN ***8425**

12  NIETO TORRES, FRANCISCO ***3902** 

13  OLIVARES IZQUIERDO, ALBA ***2833**
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14  REQUENA MONTES, AROHA ***0972**

15  RIBERA CHALER, EDGAR ***9401**

16  RIBES BARRERA, NESTOR ***0634** 

17  SAINZ ANGULO, DAVID ***8881** 

18  SANCHO ALVAREZ, JOSE FRANCISCO ***8717**

19  SOS CASTELL, ANA ***8897** 

20  VIZCARRO SIMO, SILVIA ***0559**

EXCLOSOS:
Cap

Document firmat electrònicament
Alcalde
Guillermo Alsina Gilabert
Vinaròs, 10 de febrer de 2022
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