AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P-4617900-H
Plaça del Castell, 1

46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

Informació pública sobre llista definitiva del personal aspirant admés del procés
selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de coordinador o coordinadora de la
Casa de Cultura, òrgan tècnic de selecció i data de l’oposició
Finalitzat el termini per a esmenar les deficiències corregibles de la llista provisional
del personal aspirant admés al procés selectiu per a la constitució d'una borsa de
treball de coordinador o coordinadora de la Casa de Cultura, per resolució d’alcaldia
832/2019, de 21 de novembre, s’ha resolt:
En estar tot el personal admés de manera definitiva, cal designar els membres de
l’òrgan tècnic de selecció i convocar la prova de la fase d’oposició.
Per tant,
RESOLC
Primer. Aprovar la llista definitiva del personal aspirant admés següent. No hi ha
personal aspirant exclós.
DNI

Nom i cognoms

*****465J BARRACHINA ALBERT, GUADALUPE ARACELI
*****802
M
CIVERA GARCÍA, CARMEN
*****907P COMEIG RAMÍREZ, EDUARD
*****751V GUENOVA GUENOVA, ELENA
*****733
M
JUAN DUATO, MARÍA CARMEN
*****390X MARTÍNEZ GARCÍA, VICENTE
*****476K NÚÑEZ MIRAVET, ALEXANDRE
*****478T PÉREZ COLOMER, ERIK GUSTAVO
*****904A RAIMUNDO HURTADO, VICENTE
Segon. Nomenar els membres que han de formar part de l'òrgan tècnic de selecció i
comunicar-los la seua designació:
- President: Francisco Javier Pelluz Requeno, funcionari d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional, secretari de l’Ajuntament de Rafelbunyol.
o Suplent: M. José Gil Regolf, funcionària d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional, secretària de l’Ajuntament d’Albalat dels
Sorells.
- Secretària: Araceli Martín Blasco, funcionària d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional, secretària de l’Ajuntament de Museros.
o Suplent. Empar Jiménez i Reig, funcionària, tècnica de Cultura de
l’Ajuntament de Museros.
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-
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-

Vocal: Encarna Dolz Sanchis, funcionària, gestora cultural de l’Ajuntament
d’Alboraia.
o Suplent: M. Luisa Serra Muñoz, funcionària, coordinadora de Cultura de
l’Ajuntament de Benetússer.
Vocal: Josep Raül Martí Peris, personal laboral fix, tècnic de Cultura de
l’Ajuntament de Foios.
o Suplent: Daniel Vanaclocha Navalón, funcionari, tècnic de Cultura de
l’Ajuntament de Paiporta.
Vocal: Francesc Tomás Orts Hurtado, personal laboral fix, tècnic de Cultura de
l’Ajuntament del Puig de Santa Maria.
o Suplent: José M. García Robles, funcionari, tècnic de Cultura de
l’Ajuntament de Paiporta.

Tercer. Convocar tot el personal admés per a la realització de l’exercici de la fase
d'oposició, obligatori i eliminatori:
-

Data: dilluns, 9 de desembre de 2019
Hora: 12.00 h
Lloc: Biblioteca de Museros, carrer Escoles Velles, 1 de Museros

Quart. Publicar aquesta resolució al lloc web municipal, al portal de transparència i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
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