Atesa la base 1 de les específiques d'aquest procediment, que determina l'aplicació
en aquest procés selectiu, del procediment abreujat per a la selecció de funcionaris
interins per a l'Ajuntament de Xàtiva, aprovat en Junta de Govern Local de data 26
d'octubre de 2015, que determina que els exclosos disposaran d'un termini d'1 dia
hàbil comptat a partir del següent al de la publicació en els mitjans indicats per a
poder esmenar, si escau, el defecte que motivarà la seua exclusió, la qual cosa
també consta en la base 5 del procediment.
Finalitzat el termini de presentació d'esmenes a la dita llista provisional en l'expedient
en tràmit, per a la constitució de la dita borsa de treball, sense cap instància
presentada.
Vista la Resolució d'Alcaldia 2017-0468, de data 9 de setembre de 2017, sobre
l'acreditació de les circumstàncies i condicions dels requisits dels aspirants en els
processos selectius convocats per l'Ajuntament de Xàtiva, a l'efecte d'esmena de
documentació.
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. Declarar definitivament personal admès i exclòs a les proves selectives per a
la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir amb caràcter urgent i
temporal llocs de treball d'Oficial Fontaner/a, mitjançant el procediment abreujat
aprovat per la Junta de Govern Local del dia 26 d'octubre de 2015, i pel procediment
de concurs oposició, als i les aspirants presentats/des i que a continuació es
relacionen:
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Vista l'aprovació de la llista provisional de personal admès i exclòs, mitjançant
Resolució d'alcaldia 2018-0450, de data 14 de juny de 2018.
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Estant en trámit l'expedient de procediment selectiu per a la constitució d'una borsa
de treball temporal per a cobrir llocs de treball d'Oficial Fontaner/a, escala
d'administració especial, subgrup C2 de titulació, pel procediment de concurs
oposició.
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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
DEPARTAMENT:
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
ASUMPTE: Aprovació llista definitiva de personal admès i exclòs, composició del
Tribunal i altres extrems de les proves selectives per a la constitució d'una borsa de
treball temporal per a cobrir llocs de treball d'Oficial Fontaner/a, pel procediment de
concurs oposició
EXPT: 701/2018
REG. ENTRADA:
DATA:

Nom

Situació

Causa

1

ALARCON

PASTOR

JOSE

ADMÈS

2

ARNAU

ARNAU

MANUEL

EXCLÒS

3

BENAVENT

MOLLÁ

JOSE JAVIER

ADMÈS

4

BENAVENT

PÉREZ

JOSE MANUEL

ADMÈS

5

CALABUIG

MORENO

DAVID

EXCLÒS

3

6

CAMPOS

GONZALEZ

JUAN JOSÉ

EXCLÒS

3

7

FERNANDEZ

CERDÀ

JOVINO JOSÉ

EXCLÒS

1

8

GASCÓ

PASTOR

GUSTAVO

EXCLÒS

2

9

MARTÍNEZ

VIDAL

RAFAEL

EXCLÒS

3

10

MOLINA

BELDA

JUAN PABLO

ADMÈS

11

MORA

DE LA PAZ

CARLOS

ADMÈS

12

ORTEGA

MATEU

SERGIO MANUEL

EXCLÒS

13

PIQUERAS

MARÍN

RAMÓN

ADMÈS

14

SALINAS

MORENO

JESÚS

EXCLÒS

15

SANCHIS

VILLAVERDE

JOSE ENRIQUE

ADMÈS

3

3

2i3

Motius d'exclusió:
1.Fora de termini de presentació de sol.licituds
2.Falta d'acreditació del requisit establert en la base 3.c)
3.Falta d'acreditació del requisit establert en la base 3.f)
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Cognom

DECRET

Cognom

Nº

1. 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.
Vocalies:
- Miguel Angel Jorques Estapé, responsable de la Secció d'Altres Tributs
de l'Ajuntament de Xàtiva.
- Ramón Hernández Sanchis, responsable de Brigada de Serveis
Municipals de l'Ajuntament de Xàtiva.
- Joaquim Grau Pellicer, director de l'Àrea Económica-Financera de
l'Ajuntament de Xàtiva.
2. Suplents:
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Segon. La composició del Tribunal de Valoració de las proves selectives, que consta
en la base 6 de les específiques que regeixen la convocatòria, queda configurat de
la següent manera:

Quart. Nomenar assesors especialistes del Tribunal de Valoració de les proves
selectives a Julio García Reig, Enginyer Tècnic d'Obres Públiques de l'Ajuntament
de Xàtiva i a Miguel Enrique Martínez Pérez, cap de la Brigada de Serveis de
l'Ajuntament de Canals, conforme l'establert a la base 6. Així mateix, nomenar
personal col.laborador del Tribunal a Jennifer Moran Montell i a Mª Nieves García
Llácer, ambdues auxiliars del Departament de Planificació i Gestió dels Recursos
Humans de l'Ajuntament de Xàtiva.
Cinquè. Notificar el present acord al Tribunal, titulars i suplents, als assessors, i a les
col·laboradores, i de conformitat amb la base 5 de les específiques de la
convocatòria, publicar la relació de persones admeses i excloses 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.
Ho mana i signa el Sr. alcalde president en Xàtiva.
Done fe:
El secretari en funcions,
Document signat digitalment
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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, d'acord amb la base 8 de les específiques que
regulen aquest procediment.

DECRET

Tercer. La constitució del tribunal i la prova pràctica de la fase d'oposició, amb
caràcter obligatori i eliminatori, es celebrarà per als i les aspirants, el dia 11 de juliol
de 2018, a las 10.30 hores en la Nau de Brigada Municipal de Serveis i Parcs i
Jardins, situada en Camí l'Estret, s/n de Xàtiva. Consistirà en la realització d'una o
diverses proves d'execució pràctica, d'ordre professional, concordes amb la plaça
convocada i relacionades amb les funcions del lloc de treball; plantejades pel
Tribunal immediatament abans de la celebració de la mateixa, havent de ser
executades en el temps i forma que el Tribunal determine.
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Presidenta: Carmen Savalls Sanfelix, interventora de l'Ajuntament de
Xàtiva.
Secretari: Miguel Chordà Samper, responsable de la Secció de Secretaría
General de l'Ajuntament de Xàtiva, que actuarà amb veu i vot.
Vocalies:
-Salvador Sanfelix Sanz, oficial de la Brigada de Serveis Municipals de
l'Ajuntament de Xàtiva.
-Jeroni Lemus López, responsable de la Secció d'Urbanisme de
l'Ajuntament de Xàtiva.
-Angel Velasco Berzosa, responsable del Departament de Patrimoni
Cultural l'Ajuntament de Xàtiva.

