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Personal

Expediente 308398FNIF: P4618800I

RESOLUCIÓ APROVACIÓ DE  LLISTAT DEFINITIU  DE  PERSONES  ADMESES I  EXCLOSES I
CONVOCATÒRIA DEL PRIMER EXERCICI DEL PROCÈS SELECTIU BORSA DE TREBALL DE
TÈCNIC JURISTA

Vist l'expedient  expedient relati a borsa de treball de personal tècnic jirista, així com qiants
antecedents, informes i dociments es relacionen al mateix, d'acord amb els següents:

I. ANTECEDENTS

I.1.-Per Decret de l'Alcaldia número 1409/2019, de data 24 de jiliol de 2019, s'aproven les bases
regiladores d'ina borsa de treball de personal tècnic jirista i es convoca per segona vegada el
procés selectiu
 
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 dos  mitjans i en el ButlletíOficilídeíliíProvíniciídeíVilènici número 172 ,
de data 6 de setembre de 2019, 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 9 al 20 de setembre, tots dos inclisivamentu
 
I.3.-En aqiest termini es van presentar les sol·licitids qie s'indiqien en la part resolitòria del
present acordu

I.4.- Decret 1937/2019, de 18 de novembre, pel qial s’aprova el llistat de persones admeses i
excloses provisionalment i s’anomena al tribinal qialifcadoru

I.5.- Informe del director de l’ofcina UNICA relati a la no presentació d’al·legacions, de data 4
de desembre de 2019u

I.6.- Vist informe del departament de personal de data 10 de desembre de 2019u

II. 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 aplicacióu
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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 qialifcadoru

Aqiesta Alcaldia Presidència, en ús de les atribicions qie ostenta, en virtit de 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 i RJ de les EELL i disposicions concordants i d'aplicació, dicta
la present:

RESOLUCIÓ

Primeru-  Declarar defnitvament persones admeses per a partcipar al procés selecti per a la
consttició d’ina borsa de treball de tècnic jirista, a les persones  aspirants qie segiidament es
relacionen :

DEFINITIVAMENT ADMESES:

REGISTRE D’ENTRADA 4 XIFRES-LETRA DNI

16/09/2019 8201B

16/09/2019 6660T

16/09/2019 9414L

17/09/2019 1851W

18/09/2019 9739S

18/09/2019 3979B

18/09/2019 1042E

19/09/2019 4641V

19/09/2019 2385H

19/09/2019 4499C

19/09/2019 3754D

19/09/2019 0022A

19/09/2019 7876C

20/09/2019 0849Y
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20/09/2019 4290D

20/09/2019 1027R

20/09/2019 7948K

20/09/2019 9165Q

24/09/2019 5208F

24/09/2019 3625B

25/09/2019 2239Z

25/09/2019 2373E

02/10/2019 Ayto Valencia 19/09/2019 2427N

Segon.- Declarar  defnitvament  exclosa  a  l'aspirant  qie  segiidament  s'indica  al  no  haver
acreditat la ttilació reqierida en les basesu

REGISTRE D’ENTRADA 4 XIFRES-LETRA DNI

24/09/2019 2666X

Tercer.-Convocar  a  les  persones  aspirants  per  a  la  realització  del  primer  exercici  de  la  fase
d’oposició en ina crida únicau No partciparan en el procés selecti les qie no comparegien,
excepte casos de força major degidament jistfcats i estmats lliirement pel tribinalu Aqiest
exercici es de caràcter obligatori i eliminatoriu 

L’exercici s’efectiarà el dia 8 de gener de 2019, a les 09.30 hores a l’aila 3 de la qiarta
planta  del  Centre  de Formació  de Persones Adiltes,  sitiat  al  carrer  Dr  Lopez  Trigo,  s/n,  de
Paiportau

Quart.-Convocar als membres del tribinal qialifcador el dia 8 de gener de 2020 a les 08u30
hores en les instal·lacions esmentadesu

Cinquè.-Piblicar en el  tailer d'edictes de l'Ajintament i  web minicipal  la llista defnitva de
persones admeses, així com la data, hora i lloc de realització del primer exercici, amb indicació
dels recirsos procedentsu

Ho mana i ho signa l’alcaldessa, Isabel Martn  ómezu
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