VICESECRETARI

DE

CERTIFIQUE: Que la Junta de Govern Local, d'aquest Excel.lentíssim
Ajuntament, en la seua sessió ordinària, del dia 26 de juny de 2017, va
adoptar, entre uns altres, el següent ACORD:
10è.- EXP. NÚM. 770/2017, APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA
D'ADMESOS I EXCLOSOS, COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL I ALTRES
EXTREMS DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA
BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC AUXILIAR D'ARXIU, MITJANÇANT
SISTEMA SELECTIU DE CONCURS-OPOSICIÓ.
Estant en trámit l'expedient per a la constitució d’una borsa de treball per
a cobrir llocs de treball de Tècnic Auxiliar d'Arxiu, Escala d’Administració
Especial, Subgrup C1 de titulació, pel sistema de concurs-oposició, mitjançant
el procediment abreujat aprovat per la Junta de Govern Local del dia 26
d'octubre de 2015, i posterior nomenament d’un funcionari/a interí/na a jornada
completa, amb consignació pressupostària a l’efecte, per a l'execució amb
caràcter temporal del projecte arxivístic de modernització informàtica de les
bases de dades documentals de l'arxiu municipal de Xàtiva 2017-2020.
Vista l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, per
part de la Junta de Govern Local, en data 8 de maig de 2017.
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions a la llista provisional
d'aspirants admesos i exclosos en l'expedient en tràmit, per a la constitució
d'una borsa de treball de Tècnic Auxiliar d'Arxiu, amb una instància presentada.
Vista la instància presentada en temps i forma dins del termini de
reclamacions a la dita llista per l'aspirant Cecilia Alba Vila, respecte de
l'admissió en la llista provisional d'admesos d'un dels aspirants a aquest
procés. Considerant que no es pot estimar la seua sol.licitud, ja que per una
banda, l'altre aspirant compleix amb tots els requisits necessaris per a poder
participar en aquest procès selectiu, que es troben regulats en la base 3 de les
específiques d'aquest procediment, i per altra banda, el 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, en el seu article 55, estableix que tots els ciutadans
tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis
constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el previst en el present
Estatut i en la resta de l'ordenament jurídic.
Vist l'Informe ajustat a la legislació vigent en la matèria, emès pel
Departament de Planificació i Gestió dels Recursos Humans, juntament amb el
conforme, fiscalitzat i signat per la Intervenció Municipal.
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SR. EDUARDO BALAGUER PALLÀS,
L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE XÀTIVA.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels set membres presents, i
sense debat previ, adopta el següent ACORD:
Primer. Declarar definitivament admesos/es i exclosos/es a les proves
selectives per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic Auxiliar d'Arxiu, i
posterior nomenament d’un/a funcionari/a interí/na a jornada completa, amb
consignació pressupostària a l’efecte, per a l'execució amb caràcter temporal
del projecte arxivístic de modernització informàtica de les bases de dades
documentals de l'arxiu municipal de Xàtiva 2017-2020, pel procediment de
concurs-oposició, als i les aspirants presentats/des i que a continuació es
relacionen:
COGNOM

COGNOM

NOM

SITUACIÓ

1

ALBA

VILA

CECILIA MARÍA

ADMESA

2

CAÑAS

MARTÍ

GUILLEM

ADMÈS

3

CONCA

BAENAS

JOSÉ FERNANDO

ADMÈS

4

CUENCA

MARTÍNEZ

HÈCTOR

ADMÈS

5

GARCÍA

ENGUIX

VICTOR

ADMÈS

6

MARTÍNEZ

APARISI

MARÍA LUZ

ADMESA

7

MORAN

MONTELL

JENNIFER

ADMESA

8

NAVARRO

FAYOS

DAVID

9

NAVARRO

ESCRIBANO

ANA

10

RUBIO

TORMO

SERGIO

11

SICLUNA

BOLINCHES

ANA MARÍA

ADMÈS
ADMESA
ADMÈS
ADMESA

Segon. La composició del Tribunal de Valoració de las proves selectives,
que consta en la base 6 de les específiques que regeixen la convocatoria,
queda configurat de la següent manera:
Titulars
PRESIDENT: Eduardo Balaguer Pallás, Sotssecretari de l'Ajuntament
de Xàtiva.
SECRETARI: Rafael Pérez Alborch, Secretari de l'Ajuntament de
Xàtiva, que actuarà amb veu i vot.
VOCALS:
Isaies Blesa Duet, Directora de l'Àrea Cultural de l'Ajuntament de Xàtiva.
Vicent Pons Alòs, del Departament d'Història Medieval i CC.TT.
Historiogràfiques de la Universitat de Valencia.
Josepa Cortés Escrivà, del Departament d'Història Medieval i CC.TT.
Historiogràfiques de la Universitat de Valencia.
Suplents:
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Nº

PRESIDENT: Juan Boluda Vayá, Directora de l'Àrea de Foment de
l'Ajuntament de Xàtiva.
SECRETARI: Carmen Savalls Sanfélix, Interventora de l'Ajuntament
de Xàtiva., que actuarà a més com a vocal.
VOCALS:
Vicent Orquín López, Responsable del Departament de Biblioteca de
l'Ajuntament de Xàtiva
Joaquim Grau Pellicer, Director de l'Àrea Econòmic Financera de l'Ajuntament
de Xàtiva.
Angel Velasco, Responsable del Departament de Patrimoni Cultural de
l'Ajuntament de Xàtiva
Tercer. El primer exercici de la fase d'oposició, amb caràcter obligatori i
eliminatori, es celebrarà per als i les aspirants el dia 7 de juliol de 2017, a las
9:00 hores en la Casa de la Cultura, carrer Montcada, nº7 de Xàtiva. Consistirà
en desenvolupar per escrit, durant un temps màxim de dos hores, dos temes,
elegits pels aspirants de quatre extrets per sorteig, dos de la part genèrica i dos
de la part específica del temari que consta en l'annex I d'aquestes bases. Hi
haurà que desenvolupar obligatòriament un tema de la part genèrica i un tema
de la part específica. La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts,
havent d'obtenir-se un mínim de 5 punts per a superar el mateix, d'acord amb
la base 8 de les específiques que regulen aquest procediment.

Cinquè. Notificar el present acord als membres del Tribunal, titulars i
suplents, i a les col·laboradores, i de conformitat amb la base 5 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, servint la mateixa de notificació a l'efecte d'impugnacions i
recursos.
I PERQUÈ CONSTE EN L'EXPEDIENT DE LA SEUA RAÓ I DAVANT
L'ORGANISME PÚBLIC QUE PROCEDISCA, EXPEDISC LA PRESENT
D'ORDRE I AMB EL VISTIPLAU DEL SR. ALCALDE-PRESIDENT, AMB LES
PREVENCIONS DE L'ARTICLE 206 DEL VIGENT REGLAMENT
D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS
LOCALS, A XÀTIVA, A VINT-I-SIS DE JUNY DE DOS MIL DÈSSET.
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Quart. Nomenar membres col.laboradores del Tribunal de Valoració a
Inmaculada Soler Macias, i a Mª Nieves García Llácer, Auxiliar, ambdues del
Departament de Planificació i Gestió dels Recursos Humans de l'Ajuntament de
Xàtiva.

