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DECRET 924/2019

NOTIFICACIÓ APROVACIÓ LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I
CONVOCATORIA PRIMER EXERCICI PROCÉS SELECTIU BORSA DE TREBALL DE
PERSONAL TÈCNIC JURISTA
Per Decret de la Sra. Alcaldessa núm 924/2019, de 13 de maig 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 el mateix, 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 de 2018, 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.- Decret 730/2019, de 12 d’abril de 2019, pel qie s’aprova el llistat de personal admés
provisionalment i nomenament tribinal qialifcador.
I.5.-Informe del director de l'ofcina UNICA sobre la no presentació d’al·legacions, de data
10/05/2019.
I.6.-Informe del departament de personal, de data 10/05/2019.
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
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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.
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.
I per tot això, en ús de les atribicions qie ostenta l’Alcaldia i, en conseqüència al qie disposa
l’artcle 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, regiladora de les bases de règim local, modifcada per
la Llei 57/2003, de 16 de desembre; artcle 41 del ROF RJ de les EL, i ina altra normatva
d’aplicació dicte la present
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Declarar defnitvament les persones admeses per a partcipar en el procés
selecti per a la consttició d'ina borsa de treball de personal tècnic jirista, a les persones
aspirants qie segiidament es relacionen:
DEFINITIVAMENT ADMESES:
Registe entrada
12/12/18
19/12/18
20/12/18
20/12/18
21/12/18
21/12/18
21/12/18
24/12/18
24/12/18
24/12/18
27/12/2018
Correos
22/12/2018
27/12/2018
PROP
21/12/2018
27/12/2018
Correos
24/12/2018
04/01/2019
Ayto Valencia
17/12/2018

Persona interessada
ANDREU MUÑOZ BORJA
GARCIA SANCHIS, YOLANDA
GRANELL PASTOR, SILVIA ISABEL
QUILES GALDON, JOSE ANTONIO
VALERO VAÑO, ESPERANZA
RODRIGUEZ SÁNCHEZ, MÓNICA
JUAN HERRANZ MARIA SONIA
PERIS SALVADOR, RAFAEL JOSE
CRUZ VARGAS, MARIA JOSE
LOPEZ AGÜES, MARIA DESAMPARADOS
URREA TURNER, CARLOS

MERCADER JIMENEZ, LORENA

MARQUINA COTINO, MARTA

PONS LLANAS, ALICIA
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SEGON.- Convocar les persones aspirants per a la realització del primer exercici de la fase
d'oposició en crida única, no partciparan en el procés selecti els qii no comparegien,
excepte casos de força major degidament jistfcats i estmats lliirement pel tribinal.
Aqiest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori.
Aqiest exercici s’efectiarà el dia 28 de maig de 2019, a les 09.00 hores, en les instal·lacions
de l’empresa minicipal ESPAI, sitiades en el carrer Convent nº 45.
TERCER.- Convocar als membres del tribinal qialifcador el dia 28 de maig de 2019 a les
08:30 hores, en les instal·lacions esmentades anteriorment.
QUART.- Piblicar en el tailer d'edictes de l'Ajintament i web minicipal la llista defnitva de
persones admeses i la data, hora i lloc de realització del primer exercici, amb indicació dels
recirsos procedents.

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
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.
SECRETARIA AJUNTAMENT DE PAIPORTA
Fecha de firma: 14/05/2019 8:06:10
SECRETARIA AJUNTAMENT DE PAIPORTA
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
Cargo: SECRETARIA AJUNTAMENT DE PAIPORTA
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