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Expedient 795280F

RESOLUCIÓ CANVI DE DATA DEL PRIMER EXERCICI
DEL 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, PER
A LA E.P.E. EMPRESA DE SERVICIS DE PAIPORTA (ESPAI).

Examinat expedient rela u al procés selec u per a la contractació de personal ﬁx de plan lla
per a ocupar una plaça d'oﬁcial lampista/a i formació de borsa de treball 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.- En el Decret d'Alcaldia núm. 10, de data 7 de febrer de 2022, s'aprova el llistat deﬁni u de
les persones admeses i excloses i la convocatòria el dia 31 de març de 2022 per a realitzar el
primer exercici per a les proves selec ves d'una plaça de lampista/a i formació d'una borsa de
treball, aquest decret es va publicar en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la pàgina web
municipal.
I.2.- Per error en el text publicat en la base Sexta. Sistemes de selecció i desenvolupament dels
processos, posant de manifest una discrepància entre el que s'ha dit en l'epígraf primer “Fase
Oposició”, i el que es diu en l'epígraf “Determinació de la puntuació”, es procedeix a realitzar
l'oportuna correcció:
On diu “La puntuació màxima d'aquesta fase serà de 60 punts i constarà dels següents
exercicis, sent eliminatoris cadascun d'ells”.
Ha de dir “La puntuació màxima d'aquesta fase serà de 60 punts i constarà dels següents
exercicis, no sent eliminatoris cap d'ells”.

II. FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- Reial decret legisla u 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 ges ó de la funció pública
valenciana.

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
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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:

RESOLUCIÓ
PRIMER.- Canviar la data de realització del primer exercici per a les proves selec ves d'una
plaça d'oﬁcial lampista/a i formació de borsa de treball al dimecres 27 d'abril de 2022 a les
09.30 hores a l'aula A02 de la 4ª planta de l'Escola d'Adults en el Centre Cultural situat en la c/
López Trigo s/n de Paiporta.
SEGON.- Convocar a les persones aspirants deﬁni vament admeses per a la realització del
primer exercici com es regeix en la base Sexta. Els aspirants han de portar DNI.
TERCER.- 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.
QUART.- Con nuar la tramitació de l'expedient amb els tramites legalment establits.

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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