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DECRET 730/2019 

NOTIFICACIÓ APROVACIÓ LLISTAT DE PERSONAL ADMÉS
PROVISIONALMENT  I  NOMENAMENT  TRIBUNAL
QUALIFICADOR  BORSA  DE  TREBALL  PERSONAL  TÈCNIC
JURISTA. 

Per Decret de la Sra. Alcaldessa núm 730/2019, de 12 d'abril de
2019,  s'ha  dictat  Resolució,  el  contingut  literal  del  qual  és  el
següent:

Examinat  expedient  relati  a  borsa  de  treball  de  personal  tècnic  jirista,  amb  qiants
dociments obren en aqiest, sobre la base dels següents:

 I.- ANTECEDENTS
  
I.1.-Per Decret de l'Alcaldia número 1699/2018, de data 20 de novembre de 2018, s'aproven
les bases regiladores d'ina borsa de treball de personal tècnic jirista i es convoca el procés
selecti.
 
I.2.-Les  referides  bases  es  van  piblicar  en  el  tailer  d'edictes  i  en  la  pàgina  web  de
l'Ajintament i la convocatòria en els dits mitjans i en el  Butllet Oficil de li Provínici de

Vilènici número 236 , de data 10 de desembre de2018, sent el termini de presentació de
sol·licitids  per  a  partcipar  en  el  procés  selecti  de  dei  dies  hàbils,  a  comptar  des  del
següent  a  la  seia  piblicació  en  el  BOP,  és  a  dir,  del  11  al  24  de  desembre,  tots  dos
inclisivament.
 
I.3.-En aqiest termini es van presentar les sol·licitids qie s'indiqien en la part resolitòria
del present acord.

I.4.-Informe del director de l'ofcina UNICA, de data 09/04/2019.
 

FONAMENTS JURÍDICS
 
II.1.-Reial decret legislati 5/2015, de 30 d'octibre, pel qial s'aprova el text refós de la Llei
de l'estatit bàsic de l'empleat públic (TREBEP), Llei 10/2010, de 9 de jiliol, d'ordenació i
gestó de la finció pública valenciana, Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qial
s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la
finció pública valenciana, Reial decret 462/2002, sobre indemnitzacions per raó del servei, i
altres disposicions concordants i de general aplicació.
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II.2.- Bases segona, qiarta, sisena i setena de les regiladores del procés selecti qiant a
l'admissió de persones aspirants i composició del tribinal qialifcador.
 

En virtit de qiant antecedeix, aqiesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribicions qie
confereix l'artcle 21.1r.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, regiladora de les bases de règim
local, artcle 41 del ROF, RJ i les EL, així com qiantes disposicions concordants i d'aplicació,
l'Alcaldia-Presidència dicta la següent:
 

RESOLUCIÓ

PRIMER.- Declarar  provisionalment  persones  admeses  a  totes  els  aspirants  en  haver
presentat la docimentació dins del termini i en la forma escaient , segons la següent relació:
 
PROVISIONALMENT ADMESES:

Registe entrada Persona interessada

12/12/18 ANDREU MUÑOZ BORJA 

19/12/18 GARCIA SANCHIS, YOLANDA 

20/12/18 GRANELL PASTOR, SILVIA ISABEL 

20/12/18 QUILES GALDON, JOSE ANTONIO

21/12/18 VALERO VAÑO, ESPERANZA 

21/12/18 RODRIGUEZ SÁNCHEZ, MÓNICA 

21/12/18 JUAN HERRANZ MARIA SONIA 

24/12/18 PERIS SALVADOR, RAFAEL JOSE

24/12/18 CRUZ VARGAS, MARIA JOSE 

24/12/18 LOPEZ AGÜES, MARIA DESAMPARADOS  

27/12/2018 
Correos
22/12/2018

URREA TURNER, CARLOS 

27/12/2018 
PROP
21/12/2018

MERCADER JIMENEZ, LORENA 

27/12/2018 
Correos
24/12/2018

MARQUINA COTINO, MARTA  

04/01/2019  
Ayto  Valencia
17/12/2018

PONS LLANAS, ALICIA 

SEGON.-Designar els membres del tribinal qialifcador de la següent manera:
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Presidència: Francisco Gago Morales
Tècnic d’administración general de benestar social

Siplent: Jian Liís Cervera Miralles
Têcnic d’administració especial del  àrea de rendes

Vocal: Mª Ángeles Pichades Pastor
Tècnica d’administración general de l'Ajintament de Picanya

Siplent: José Vicente Galindo Piqieras
Tècnic d'integració laboral de l'Ajintament de Paiporta

Vocal: Pedro Rajadel García
Tècnic d’administració general de l'Ajintament de Paiporta

Siplent: Mercedes Genís Blanqier
Tècnica d’administració general de l'Ajintament de Paiporta

Vocal: José María Castellanos Montserrat
Tresorer de l'Ajintament de Paiporta

Siplent: Rosario Castllo Devis
Tècnica d’administració general de l'Ajintament de Paiporta

Secretaria: Niria Llobregat Barchino
Psicòloga de benestar social de l'Ajintament de Paiporta

Siplent: Francisco Javier Llobell Tiset
Secretari de l'Ajintament de Paiporta

 
TERCER.- Piblicar en el tailer d'edictes de l'Ajintament i web minicipal la llista provisional
de persones admeses, així com la composició del tribinal qialifcador, fent constar qie el
termini per a presentar al·legacions és de cinc dies hàbils a partr del següent a la piblicació
d’aqiesta i signifcar qie els membres del tribinal hairan d'abstndre's d'intervindre en el
procés selecti i podran ser recisats en els casos i forma previstos en els artcles 23 i 24 de la
Llei 40/2015, d'1 d'octibre, de règim jirídic del sector públic.

Ho mana i ho signa l'alcaldessa, Sra. Isabel Martn Gómez. El qie es trasllada a les persones
interessades a l'efecte de notfcació, indicant-les qie contra la present resolició, qie posa f
a la  via  administratva, es pot interposar recirs potestati de reposició davant el  mateix
òrgan qie l'ha dictat,  en el termini  d'in mes comptat des del dia següent al de la seia
notfcació  (artcles  123  i  124  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octibre,  del  Procediment
Administrati  Comú  de  les  Administracions  Públiqies).  O  bé,  es  podrà  interposar
directament recirs contenciós administrati davant els Jitjats d'aqiest ordre jirisdiccional
amb sei a València,  en el  termini  de dos mesos a comptar des de l'endemà de la  seia
notfcació (artcles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de jiliol, Regiladora de la Jirisdicció
Contenciosa Administratva). 

Si interposat el recirs potestati de reposició, no es dicta i notfca la resolició del recirs en
el termini d'in mes, qie estableix l'artcle 124.2 de la Llei 39/2015 esmentada, el recirs
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s'entendrà desestmat, d'acord amb l'artcle 24.1 de la mateixa Llei, i  podrà interposar-se
recirs contenciós administrati en el termini de sis mesos des de l'endemà a aqiell en qiè
es prodieix l'acte presimpte, davant del mateix òrgan jidicial indicat en el paràgraf anterior
(artcle 46.1 de la Llei 29/1998 esmentada). 

Tot això sense perjidici qie les persones interessades pigien interposar els altres recirsos
qie consideren pertnents.

El qie notfca el secretari de la Corporació per al sei coneixement i efectes legals.
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