Vista la instància presentada en temps i forma dins del termini de reclamacions a la
llista provisional d'admesos per l'aspirant no admesa, María Sanchez Alepuz,
subsanant i aportant tota la documentació compulsada.
Vist l'informe emès pel Departament de Planificació i Gestió dels Recursos Humans
ajustat a la legislació vigent a la matèria, fiscalitzat i signat per la Intervenció
Municipal.
Prenent en consideració els antecedents exposats i fent ús de les atribucions que em
confereixen els articles 21.1 a) i 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, RESOLC
Primer. Avocar per aquest acte la competència de l'Alcaldia delegada en la Junta de
Govern Local, conforme l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 doctubre, de règim jurídic
del sector públic, per tal d'agilitzar el procès i poder complir amb el requisit de la data
de contractació a 1 d'abril de 2017, marcat per la Resolució de la Directora General
de l'Institut Valencià de les dones i per la igualtat de gènere.
Segon. Declarar definitivament admeses i no admeses a les proves selectives per a
la contractació, de l'1 d'abril fins al 31 de desembre de 2017, d'un o d'una Agent
d'Igualtat, grup de classificació A1, a jornada completa, i posterior formació d'una
borsa de treball, a les aspirants que es relacionen a continuació:
Nº

COGNOM

COGNOM

NOM

SITUACIÓ

1

BARLETTA

BORT

RAQUEL

ADMESA

2

LLORET

ASENSI

ANGELA

ADMESA

3

MORENO

SANCHO

MARÍA DOLORES

NO ADMESA
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Finalitzat el termini, que marca la base quarta de les reguladores d'aquest procès
selectiu, de presentació de reclamacions a la llista provisional d'aspirants admeses i
excloses en l'expedient en trámit, aprovada en Junta de Govern Local de data 20 de
febrer de 2017, amb una instància presentada.

Número : 2017-0103 Data : 08/03/2017

Estant en trámit l'expedient per a la contractació de l'1 d'abril fins al 31 de desembre
de 2017 d'un o una Agent d'Igualtat, grup de classificació A1, a jornada completa, i
posterior formació d'una borsa de treball, amb la finalitat de promoure i integrar la
igualtat en les polítiques municipals i de prestar assessorament especilitzat a les
dones, mitjançant el sistema de concurs-oposició.
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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
DEPARTAMENT:
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
ASUMPTE: Aprovació llista definitiva d'admeses i excloses, composició del Tribunal i
altres extrems de les proves selectives per a la contractació i posterior formació d'una
borsa de treball d'Agent d'Igualtat, mitjançant sistema concurs-oposició.
EXPT: 241/2017
REG. ENTRADA:
DATA:

4

SANCHEZ

ALEPUZ

MARIA

ADMESA

Quart. L'exercici teòric-pràctic de la fase d'oposició, amb caràcter obligatori i
eliminatori, se celebrarà per a les aspirants el dia 14 de març de 2017, a les 10:30
hores al Saló de Plens de Casa de la Ciutat de Xàtiva, situada a l'Albereda Jaume I,
35. Aquest exercici consistirà en la realització per escrit d'un exercici teòric-pràctic,
determinat pel Tribunal inmediatament abans de la celebració de l'exercici, relacionat
tant amb les funcions pròpies del lloc reservat a la categoria convocada com en les
matèries generals i específiques incloses en el programa que figura en l'annex
corresponent al temari. El temps de durada de l'exercici serà determinat pel Tribunal
en funció de la dificultat que represente. L'exercici serà llegit en sessió pública
davant del Tribunal, que podrà formular les preguntes o aclaracions que sobre el
mateix considere oportú. Es valorarà la claretat i exposició de les idees, el
coneixement sobre les funcions del lloc i de les matèries que formen part del temari i
de quantes actuacions i mesures hagen d'adoptar-se en relació al supòsits
plantejats. La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 20 punts, havent d'obtenir-se
un mínim de 10 punts per a superar el mateix.
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Titulars
PRESIDENT: Juan Boluda Vayá, Director de l'Àrea de Foment de l'Ajuntament de
Xàtiva
SECRETARI: Rafael Pérez Alborch, Secretari de l'Ajuntament de Xàtiva, que actuarà
a més com a vocal.
VOCALS: Tres funcionaris o funcionàries de carrera o personal laboral fix, designats
pel President de la Corporació o, en defecte, per la Regidora Delegada de
Recursos Humans:
Eva Saiz Bolinches, Directora de l 'Àrea Social de l' Ajuntament de Xàtiva
Carmina Busó Cortés, Cap de Secció de Dona i Igualtat de l'Ajuntament de València
Amalia Lozano Lozano, psicòloga del CMIO (Centro Municipal de la Mujer), de
l'Ajuntament de València
Suplents:
PRESIDENT: Javier Martín Olivares, Responsable del Departament i de la
Secció del Departament de Recursos Financers de l'Ajuntament de Xàtiva.
SECRETARI: Carmen Savalls Sanfelix, Interventora de l'Ajuntament de
Xàtiva, que actuarà a més com a vocal.
VOCALS: Tres funcionaris o funcionàries de carrera o personal laboral fix,
designats pel President de la Corporació o, en defecte, per la Regidora
Delegada de Recursos Humans:
Isaïes Blesa Duet, Director de l'Àrea Cultural de l'Ajuntament de Xàtiva
Vicent Orquin, Responsable del Departament de Biblioteca de l'Ajuntament de Xàtiva
Angel Velasco, Responsable del Departament de Patrimoni Cultural de l'Ajuntament
de Xàtiva

DECRET

Tercer. La composició del Tribunal de Valoració de las proves selectives, que consta
en la base cinquena de les específiques que regeixen la convocatoria, queda
configurat de la següent manera:

Quint. Nomenar assesora especialista del Tribunal de Valoració de les proves
selectives a Neus Rubio Ases, Agent d'Igualtat de l'Ajuntament d'Ontinyent i com a
suplent a Miriam López Bañón, coordinadora de punts de trobada familiar en els
Ajuntaments de Sagunt, Paterna, Utiel i Vinaròs, conforme l'establert a la base
quinta. Així mateix, nomenar membres col.laboradores del Tribunal de Valoració a
Inmaculada Soler Macias, Administrativa d'Administració General i a Mª Nieves
García Llácer, Auxiliar, ambdues del Departament de Planificació i Gestió dels
Recursos Humans de l'Ajuntament de Xàtiva.

Done fe:
El Secretari,

DECRET
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Ho mana i signa el Sr. Alcalde President en Xàtiva

Número : 2017-0103 Data : 08/03/2017

Sisé Notificar el present acord als membres del Tribunal, titulars i suplents, a les
assessores especialistes, titular i suplent, a les col·laboradores i, de conformitat amb
la base quarta de les específiques de la convocatòria, publicar la relació d'admesos i
exclosos definitiva en la web municipal i en el tauler d'anuncis electrònic d'aquest
Ajuntament.

