Llista provisional admesos i exclosos, composició del Tribunal i data inici proves selectives
per a la constitució d’una Borsa de Treball Tècnic/a Ajudant Obres i Serveis
Per Decret de l’Alcaldia-Presidència, núm. 1222, de data 11 de juny de 2018, es resol el
següent:
«DECRET DE L’ALCALDIA
En relació amb el decret d'Alcaldia, núm. 0723 de data 9 d’abril de 2018 pel qual s'aprova
la convocatòria i bases específiques que han de regir la selecció per a la constitució d'una
Borsa de Treball de TÈCNIC/A AJUDANT D’OBRES I SERVEIS, grup B en previsió de
futurs nomenaments interins, bases publicades en el Tauler d’Anuncis de la Seu
Electrònica Municipal de data 10 d’abril de 2018 i extracte de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província de Castelló núm. 45, de data 14 d’abril de 2018.
Finalitzat el termini de presentació d'instàncies i revisada la documentació presentada pels
aspirants.
De conformitat amb l'establert a les bases de la convocatòria i en 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 5 dies hàbils, a comptar a partir de
l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el Tauler d'Anuncis de la Seu
Electrònica de la Corporació, per a l’esmena de defectes errors.
Tercer. El Tribunal qualificador està compost pels següents membres:
President/a:
Titular: Maria Carmen Redó Solanilla, tècnica d’administració general de la
Corporació.
Suplent: Núria Abella Calduch, tècnica de gestió de la Corporació.
Secretari/a:
Titular: Josep Miquel Forner, enginyer tècnic d’obres públiques de la Corporació.
Suplent: María José Barreda Llombart, tècnica mitjà de medi ambient de la
Corporació.
Vocals:
Titular: José Ventura Gascón, delineant de la Corporació.
Suplent: María Jesús Miralles Miravet, agent de desenvolupament local de la
Corporació.
Titular: José Isidoro Meseguer Ramón, arquitecte tècnic de la Corporació.
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Suplent: Alejandro Arroyo Escrig, enginyer tècnic industrial de la Corporació.
Titular: José Carlos Ávila Itarte, tècnic ajudant informàtic de la Corporació.
Suplent: Jordi Tolosà Bel, tècnic mitjà en noves tecnologies de la Corporació.
Els membres del tribunal podran ser recusats pels aspirants de conformitat amb el que
preveu l'article 23 i 24 de la vigent llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
Quart. La constitució del Tribunal de selecció tindrà lloc el proper dia 12 de juliol de 2018 a
les 8.30 h. al Departament de Personal, C. Sant Ramón, s/n.
Quint. Convocar als aspirants per a la realització dels primer exercici de la fase d'oposició
(qüestionari tipus test) el dia 12 de juliol de 2018, a les 11.00 hores, al Saló de Plens de
l’Ajuntament (segona planta), situat a la Pl. Parroquial, núm. 12 de Vinaròs.

ANNEX I
RELACIÓ ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS
ASPIRANTS ADMESOS
NÚM.
1
2
3

COGNOMS I NOM
Gilabert Cuenca, Juan José
Ribes Barrera, Néstor
Romeu Sarciat, Ángel

ASPIRANTS EXCLOSOS
NÚM.

COGNOMS I NOM

MOTIU

Motiu exclusió:
(1). No presenten còpia del DNI o està caducat.
(2). No presenten còpia del títol exigit.
(3). No presenten justificant abonament drets examen.»
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