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RESOLUCIÓ CANVI DE DATA DEL PRIMER EXERCICI
DEL PROCÉS SELECTIU D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL ADMINISTRATIU (GRUP C1)
Examinat l'expedient relatiu al procés selectiu d'una borsa de treball de personal administratiu (Grup C1)
i quants antecedents, informes i documents que obren en aquest, i sobre la base dels següents:
I.- ANTECEDENTS
EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
18/12/2020

FIRMADO POR

I.1.- En el Decret d'Alcaldia núm. 3425, de data 1 de desembre de 2020, s'aprova el llistat definitiu de
persones admeses i excloses i la convocatòria el dimecres 20 de gener de 2021 per a la realització del
primer exercici per a les proves selectives d'una borsa de treball de personal administratiu (Grup C1);
aquest decret es va publicar en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal.
I.2.- Per motius organitzatius de les tasques administratives de l’Ajuntament i d’horaris de les persones
que formen part del Tribunal qualificador, es canvia la data de l’examen al dissabte 23 de gener de 2021.
II.- FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- 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.2.- 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.- Canviar la data de realització del primer exercici per a les proves selectives d'una borsa de
treball de personal administratiu (Grup C1) al DISSABTE 23 DE GENER DE 2021, aquest exercici es
realitzarà a les 12.00 hores en l’Auditori Municipal, ubicat al carrer Jaume I nº 19 de Paiporta.
SEGON.- Convocar a les persones aspirants definitivament admeses per a la realització del primer
exercici (obligatori i eliminatori) consistent en un qüestionari tipus test. Els aspirants hauran de portar
DNI i bolígraf.
TERCER.- Publicar en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la web municipal la present Resolució.
QUART.- Continuar la tramitació de l'expedient amb els tràmits legalment establits.
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