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VINARÒS

Llista definitiva admesos i exclosos i data inici proves selectives convocatòria d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a
vacant en la plantilla de l’Ajuntament de Vinaròs 

ANUNCI 
Llista definitiva admesos i exclosos i data inici proves selectives convocatòria d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a vacant en la planti-

lla de l’Ajuntament de Vinaròs 

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència, núm. 550/2022, de data 7 de març 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 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. Establir com assessora de l’exercici de valencià a la Sra. Maria Josep Arayo Solà, tècnica lingüística de l’Ajuntament de 
Vinaròs.

Tercer. La constitució del Tribunal de selecció tindrà lloc el pròxim dia 27 d’abril de 2022, a les 09:30 hores en el Departament de 
Secretaria d’aquest Ajuntament, Pl. Parroquial, 12.

Quart. Es convoca als aspirants per a la realització del primer exercici (Qüestionari tipus test), el dia 27 d’abril de 2022, a les 12:00h, a 
la Biblioteca Municipal, C. Pilar s/n Baixos (Sala Providència Garcia) de Vinaròs.

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 docu-
ment.

 • 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. 

No obstant dites normes, podran ser modificades en funció del que establisquen les autoritats sanitàries en el moment de l’examen.

Sext:  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**
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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**

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, 7 de març de 2022
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