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RESOLUCIÓ APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS
SELECTIU PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (Grupo A, Subgrupo A1)
El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
09/06/2022

FIRMADO POR

Vist l´expedient relatiu a la necessitat de constituir una borsa d'ocupació
temporal de tècnic/a d’Administració General (TAG) per a atendre les necessitats
que sobre aquesta especialitat puguen sorgir, amb caràcter temporal, a
l'Ajuntament de Paiporta, bé siga per a la cobertura interina de llocs de treball
vacants, desenvolupament de programes o necessitats conjunturals per
acumulació de tasques, així com quants antecedents, informes i documents es
relacionen al mateix, d´acord amb els següents:

I.- ANTECEDENTS

I.1.- Anexe de Personal i plantilla de personal aprobada per d'aquest Ajuntament
per a l´any 2022.
I.2.- La competència per a aprovar les borses i convocatòria dels processos
selectius correspon a l’Alcaldia per exercir la prefectura superior de tot el
personal, de conformitat amb el que es disposa en l'article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, sense perjudici de les
modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'administració local.
I.3.- En la mesa general de negociació d'aquest Ajuntament, celebrada el dia 25
de març de 2022 es negocien l´esborrany de les bases objecte de la present
convocatòria.
I.4.- Bases del procés selectiu redactades pel departament de Personal, tenint en
compte els presents antecedents, que obren en l'expedient administratiu.

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

Código Seguro de Verificación: JZAA V4LT WKHU MFY3 4ZQH

Resolución Nº 1699 de 09/06/2022 "DECRET D’APROVACIÓ DE BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA
CONSTITUCIO BORSA DE TAG" - SEGRA 571099
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://paiporta.sedipualba.es/

Pág. 1 de 2

Personal
L'Alcaldessa de l'Ajuntament de Paiporta
MARIA ISABEL ALBALAT ASENSI
09/06/2022

FIRMADO POR

Expediente 1031575T

NIF: P4618800I

II.- FONAMENTS JURÍDICS

II.I.- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut Bàsic del Funcionari Públic.
II.2.- Llei 4/2021, de 16 d´abril, de la funció pública valenciana.
II.3.- Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
09/06/2022

FIRMADO POR

Aquesta Alcaldia Presidència, en ús de les atribucions que ostenta, en virtut de
l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local;
article 41 del ROF i RJ de les EELL i disposicions concordants i d'aplicació, dicta la
present

RESOLUCIÓ

PRIMER.- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria del proces selectiu
per a la formació d'una borsa d'ocupació temporal de tècnic/a d’Administració
General (TAG) per a atendre les necessitats que sobre aquesta especialitat
puguen sorgir, amb caràcter temporal, a l'Ajuntament de Paiporta, bé siga per a
la cobertura interina de llocs de treball vacants, desenvolupament de programes
o necessitats conjunturals per acumulació de tasques. Tot això de conformitat
amb les causes que preveu tant l'article 10 del TREBEP
SEGON.- Convocar el procés selectiu de referencia i la publicació de la present
convòtoria i de les bases reguladores en els butlletins oficials que corresponga i
en els mitjans que s'estime necessari per a donar major difusió a aquestes, a
l’efecte d'obertura del termini de presentació de sol·licituds.
TERCER.- Seguir en l'expedient el procediment i els tràmits legalment establits.

Ho mana i ho signa l’alcaldessa, Maria Isabel Albalat Asensi.
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