Secretària
LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
10/12/2020

FIRMADO POR

Expediente 409222P

NIF: P4618800I

RESOLUCIÓ D’ADMISSIÓ DE L’ASPIRANT AMB DNI ****9143G
AL PROCÉS SELECTIU D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL ADMINISTRATIU (GRUP C1)
I.- ANTECEDENTS
I.1.- En el Decret d'Alcaldia núm. 141, de data 28 de gener de 2020, s'aproven les bases reguladores i la
convocatòria per a les proves selectives d'una borsa de treball de personal administratiu (Grup C1).
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I.2.- Les bases d'aquest procés selectiu es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València
núm. 52, de data 16 de març de 2020; en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la pàgina web
municipal.
I.3.- El termini de presentació de sol·licituds va quedar interromput pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de
març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19; i es
reprèn segons el que es disposa en el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat
d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
I.4.- En la resolució d'Alcaldia núm. 1629, de data 1 de juny de 2020, s'acorda reiniciar el còmput del
termini de presentació de sol·licituds, finalitzant aquest el dia 29 de juny de 2020.
I.5.- En el termini de presentació de sol·licituds figura la sol·licitud de l’aspirant amb DNI ****9143G amb
registre d’entrada núm. 5885, de data 3 de juny de 2020.
I.6.- Informes del departament de personal, de data 15 i 17 de setembre de 2020, referent a l’admissió i
exclusió provisional de les persones aspirants i designación del tribunal qualificador.
I.7.- Mitjançant Decrets de l'Alcaldia núm. 2509, de data 15 de setembre de 2020, amb correcció d'errors
materials en el Decret núm. 2534, de data 17 de setembre de 2020 s'ha aprovat el llistat d'aspirants
provisionalment admesos i exclosos en el procés selectiu d'una borsa de treball de personal
administratiu (Grup C1).
I.8.- El llistat de persones provisionalment admeses i excloses, amb la correcció d’errors materials, es va
publicar en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la web municipal el 18 de setembre de 2020. El
termini per a presentar al·legacions era de cinc dies hàbils a partir del següent a la seua publicació, és a
dir el termini per a presentar al·legacions comprenia des del dia 21 de setembre de 2020 fins al 25 de
setembre de 2020, tots dos inclusivament.
I.9.- L’aspirant amb DNI ****9143G presenta sol·licitud d’al·legacions sol·licitant esmena amb registre
d’entrada núm 10518, de data 18 de setembre de 2020, amb segell de temps de les 23.36 hores del día
18/09/2020.
I.10.- El llistat de persones definitivament admeses i excloses, es va publicar en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i en la web municipal el 2 de desembre de 2020.
En aquest llistat apareix l’aspirant amb DNI ****9143G com exclòs perquè presentà la sol·licitud
d’esmena abans de termini.
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I.11.- L’aspirant amb DNI ****9143G es posa en contacte el dia 3 de desembre de 2020 amb el
departament de personal perquè es revise la seua documentació.
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I.12.- Es comprova que en el llistat provisional el motiu d’exclusió de l’aspirant amb DNI ****9143G és
per presentar la sol·licitud sense la corresponent signatura electrònica certificada segons indica l’article
9 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Aquest motiu d’exclusió estava erroni en el llistat provisional, ja que la causa correcta d’exclusió de
l’aspirant havia d’haber estat per no manifestar expressament que se reuneixen tots els requisitos
establerts a la base segona de la convocatòria, segons es regula en la base quarta.
També es comprova que la data de la signatura de la sol·licitud d’esmena és el dia 21/09/2020, encara
que aquesta sol·licitud d’esmena s’inicia amb data 18 de setembre de 2020.
En aquesta sol·licitud d’esmena l’aspirant aporta de tota la documentació necessària per formar part del
procés selectiu.

II.- FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- Bases segona, tercera, quarta i setena que regulen el procés selectiu en les quals s'especifiquen els
requisits que han de reunir les sol·licituds presentades per les persones interessades i la composició del
tribunal qualificador.
II.2.- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut
bàsic de l'empleat públic.
II.3.- La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

I per tot això, en ús de les atribucions que ostenta l'Alcaldia i, en conseqüència al que es disposa en
l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre; article 41 del ROFRJ de les EELL, i altra normativa d'aplicació, dicte la
present

RESOLUCIÓ
PRIMER.- Declarar definitivament admés a l’aspirant amb DNI ****9143G per a participar en el procés
selectiu d'una borsa de treball de personal administratiu (Grup C1).
SEGON.- Publicar en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la web municipal la present Resolució.
TERCER.- Continuar la tramitació de l'expedient amb els tràmits legalment establits.

Paiporta, document signat electrònicament.

Página 2

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

Código Seguro de Verificación: JZAA H9MP N2EX XR37 FFNL

Resolución Nº 3547 de 10/12/2020 "Resolució admissió de l'aspirant amb DNI ****9143G al procés selectiu
d'una borsa administratius" - SEGRA 406995
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://paiporta.sedipualba.es/

Pág. 2 de 2

