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Expedient 795280F

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS EN EL PROCÉS SELECTIU PER A la CONTRACTACIÓ DE
PERSONAL FIX DE PLANTILLA PER A UNA PLAÇA DE LA CATEGORIA D'OFICIAL LAMPISTA I
FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL, INCLUSIÓ DE DOS ASPIRANT AMB DNI ****4187S I
****2827J PER ERROR ADMINISTRATIU I NOMENAMENT DEL TRIBUNAL CUALIFICADOR PER
A la E.P.E. EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA (ESPAI).

Examinat expedient rela u a la convocatòria per a la contractació de personal ﬁx de plan lla
per a ocupar una plaça d'oﬁcial lampista/a per a l'En tat Pública Empresarial “EMPRESA DE
SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI), amb quants antecedents, informes i documents es relacionen
amb aquest, sobre la base dels següents

I. FETS
I.1.- El consell d'Administració d'Empresa de Servicis de Paiporta (ESPAI), en la seua sessió de
10 de desembre de 2019 va aprovar la creació d'un lloc de treball en la categoria d'Oﬁcial/a
Lampista/a i formació d'una borsa de treball, dotat econòmicament en el pressupost que va
ser aprovat en la mateixa sessió.
I.2.- En la sessió del 30 d'abril de 2021 es van aprovar les bases que regeixen el procés de
selecció per a la contractació indeﬁnida de personal ﬁx de plan lla per a ocupar una plaça de
Lampista/a i formació d'una borsa de treball, per a l'En tat Pública Empresarial “EMPRESA DE
SERVICIS DE PAIPORTA”(ESPAI).
I.3.- Les bases que regeixen aquest procés de selecció es van publicar íntegres en el Butlle
Oﬁcial de la Generalitat València núm. 9121 de 6 de juliol de 2021, i en el Butlle Oﬁcial de la
Província de València núm. 119 de 23 de juny de 2021.
I.4.- L'anunci de la convocatòria es va publicar en el BOE núm. 198 de 19 d'agost de 2021,
concedint un termini de vint dies per a la presentació de sol·licituds en els termes que
estableix la base Quarta del text aprovat.
I.5.- Les bases que regeixen aquest procés de selecció es van publicar íntegres en el Tauler
d'anuncis de l'Ajuntament de Paiporta el dia 20 d'agost de 2021
I.6.- Mitjançant decret d'Alcaldia núm. 58 de data 8 d'octubre de 2021 s'aprova el llistat
d'aspirants admesos i exclosos provisionalment en el procés selec u per a la contractació de
personal ﬁx en la plan lla per a una plaça de categoria d'oﬁcial lampista i formació d'una borsa
de treball.
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I.7.- El terme per a presentar al·legacions era de cinc dies hàbils a par r de l'endemà la seua
publicació.
I.8.- Amb data posterior a la resolució núm. 58 de data 8 d'octubre de 2021, es reben en les
oﬁcines de l'Empresa de Servicis de Paiporta (ESPAI) dues sol·licituds presentades en l'Oﬁcina
Unica de l'Ajuntament de Paiporta amb registre d'entrada núm. 11914 de data 24/08/2021 i
núm. 12051 de data 29/08/2021 totes dues en el termini establit en la base tercera de la
convocatòria i en la qual s'esmenta que “igualment pot presentar-se en algun dels llocs
previstos en l'ar cle 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administra u
Comú de les Administracions Públiques o telemà cament”.
1.9.- Després de l'acabe de cinc dies hàbils per a esmenar la documentació els dos aspirants
exclosos amb DNI ****6373A i ****4840F no aporten la documentació requerida.

II. FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- Bases segona, tercera, quarta i setanta de les quals regulen el procés selec u en la qual
s'especiﬁquen els requisits que han de reunir les sol·licituds presentades pels interessats i el
termini per a la seua presentació.
II.2.- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, ar cles 10 i següents del
Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del
Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i
Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, aplicable
supletòriament als funcionaris de l'Administració Local, Decret legisla u de 24 d'octubre de
1995, del Consell de la Generalitat pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Funció Pública
Valenciana, ar cle 8 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova
el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de treball i Carrera Administra va del personal
comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana i altres disposicions
concordants i de general aplicació.
II.3.- Ar cle 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administra u Comú de les
Administracions Públiques, sobre revocació d'actes i rec ﬁcació d'errors estableix que, 1. Les
Administracions Públiques podran revocar, mentre no haja transcorregut el termini de
prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que tal revocació no
cons tuïsca dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni siga contrària al principi
d'igualtat, a l'interés públic o a l'ordenament jurídic. 2. Les Administracions Públiques podran,
així mateix, rec ﬁcar en qualsevol moment, d'oﬁci o a instàncies dels interessats, els errors
materials de fet o aritmè cs existents en els seus actes.
En virtut de quant antecedeix, fent ús de les atribucions que confereix l'ar cle 13.1-h) dels
estatuts de l'En tat Pública Empresarial “Empresa de Servicis de Paiporta” (ESPAI), aprovats
pel Ple de l'Ajuntament el dia 29 de maig de 2008 (B.O.P. núm. 144 del dia 18 de juny de 2008)
i disposicions concordants i d'aplicació, aquesta Presidència dicta la següent:
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RESOLUCIÓ
PRIMER. - Admetre les dues sol·licituds presentades en el termini requerit, ja que per error
administra u no es van ndre en compte .
SEGON. - Declarar deﬁni vament admesos per al procés de selecció per a la contractació
indeﬁnida de personal ﬁx de plan lla per a ocupar una plaça de lampista/a per a l'En tat
Pública Empresarial “EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA” (ESPAI), als aspirants que
seguidament es relacionen:
LLISTAT DE PERSONES ADMESES DEFINITIVAMENT:

DATA REGISTRE
26/08/2021
27/08/2021
01/09/2021
06/09/2021
07/09/2021
07/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
08/09/2021
24/08/2021
29/0/2021

Núm. REGISTRE
588
590
591
593
594
595
596
597
599
11914 (*)
12051 (*)

4 Núm I LLETRA DNI
0115X
6329K
2780S
7262M
7230M
8327H
9595Q
5938S
5333R
4187S
2827J

(*) Registre d'entrada de l'Ajuntament de Paiporta.
I donar per exclosos en el procés selec u als aspirants:

DATA REGISTRE
27/08/2021
08/09/2021

Núm. REGISTRE
589
598

4 Núm I LLETRA DNI
6373A
4840F

SEGON. - Procedir al nomenament del tribunal qualiﬁcador, que estarà integrat per els/as
següents funcionaris/as:
President: José Vicente Galindo Piqueras. Tècnic del Centre d'Integració Laboral de
l'Ajuntament de Paiporta.
Suplent: José M.ª Castellanos Monserrat. Tresorer de l'Ajuntament de Paiporta.
Vocal: Rosa Paños Figuera. Tècnica d'Urbanisme de l'Ajuntament de Paiporta.
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Suplent: Francisco Gago Morales. Tècnic d'Administració General de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Paiporta.
Vocal: José Juan Herrera Saiz. Arquitecte Tècnic de l'Ajuntament de Mislata.
Suplent: Antonia Torres Moreno. Agent de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de
Paiporta.
Vocal: Encarna Iranzo Simó. Tècnica del Centre de Formació Ocupacional de l'Ajuntament de
Paiporta.
Suplent: Eva Sanz Gisbert. Tècnica del Museu del Rajolar de l'Ajuntament de Paiporta.
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Secretaria: Mª José Moya Tarazona. Administra va de l'Ajuntament de Paiporta.
Suplent: Antonia Tárraga Giménez. Tècnica lingüis ca de l'Ajuntament de Paiporta.
TERCER. - Fixar la data per a la realització del primer exercici (obligatori i eliminatori)
qües onari pus test de la fase oposició el dia 31 de març de 2022 a les 09:00horas a l'aula
A02 de la 4ª planta de l'Escola d'Adults en el Centre Cultural situat al carrer López Trigo s/n de
Paiporta.
QUART. - Publicar en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i web municipal la llista deﬁni va de
les persones admesos i composició del tribunal qualiﬁcador.
El que es fa públic als efectes oportuns.

Ho mana i ho signa digitalment l'Alcaldessa Sra. María Isabel Albalat Asensi a Paiporta en la
data que ﬁgura en la ressenya de la signatura electrònica.
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