Estant en trámit l'expedient de procediment selectiu per a la constitució d'una borsa
de treball temporal per a cobrir llocs de treball de Mediador/a Intercultural, escala
d'administració especial, subgrup C1 de titulació, pel procediment de concurs.

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 de Mediador/a Intercultural, mitjançant el procediment
abreujat aprovat per la Junta de Govern Local del dia 26 d'octubre de 2015, i pel
procediment de concurs, als i les aspirants presentats/des i que a continuació es
relacionen:
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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.

Número : 2018-0515 Data : 29/06/2018

Vista l'aprovació de la llista provisional de personal admès i exclòs, mitjançant
Resolució d'alcaldia 2018-0452, de data 14 de juny de 2018.

DECRET
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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
DEPARTAMENT:
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
ASUMPTE: Aprovació de la llista definitiva de personal admès i exclòs de la
convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de Mediador/a Intercultural,
pel procediment de concurs
EXPT: 1866/2018 REG. ENTRADA:
DATA:

NOM

SITUACIÓ

CAUSA

1

ANCHUNDIA

MORA

YOKASTA MAIRA

ADMESA

2

CLIMENT

DOMENE

CLARA

ADMESA

3

FRANCÉS

SILVESTRE

CARMEN

NO ADMESA

2

4

GISBERT

RUIZ

ALICIA

NO ADMESA

2

5

MARTÍNEZ

GONZALEZ

MARTA

NO ADMESA

1,2 i 3

6

MIRA

BARBERÁ

ANTONI

ADMÈS

7

MORANT

CUENCA

Mª DESAMPARADOS

NO ADMESA

2

8

MOYA

ESCRIBANO

TANIA

NO ADMESA

2

9

PRATS

LÓPEZ

RAQUEL

NO ADMESA

2

10 QUILES

SERNA

ANDREA

NO ADMESA

2

11 QUILIS

SOLER

Mª TERESA

NO ADMESA

2

12 REYES

FERNANDEZ

GEMMA

ADMESA

13 TORMO

BATALLER

REBECA

NO ADMESA

2

14 VILA

PÉREZ

CARLA

NO ADMESA

2

Motius no admissió:
1. Falta d'acreditació del requisit establert en la base 3.f)
2. Falta d'acreditació del requisit establert en la base 3.h)
3. Falta de compulsa en la documentació acreditativa dels requisits, presentada
juntament amb la sol.licitud.
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:
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:
 Eva Saiz Bolinches, director de l'Àrea Social de l'Ajuntament de Xàtiva.
 Amparo López Aparicio, responsable de la Secció de Benestar Social
de l'Ajuntament de Xàtiva.
 Cristina Verdu Vicens, treballadora social de l'Ajuntament de Xàtiva
2. Suplents:
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COGNOM
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COGNOM

DECRET

Nº

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:
 Ana Bolinches Martínez, directora de l'Àrea de Règim Interior de
l'Ajuntament de Xàtiva.
- Isaïes Blesa Duet, director de l'Àrea Cultural de l'Ajuntament de Xàtiva de
l'Ajuntament de Xàtiva.
- Concepción Soler Macias, administrativa del Departament de
Planificació i Gestió dels Recursos Humans de l'Ajuntament de Xàtiva.

Cinquè. Notificar el present acord al Tribunal, titulars i suplents, a l'assessora, 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.

DECRET

Quart. Nomenar assessora especialista del Tribunal de Valoració de les proves
selectives a Ana Gómez Sáez, integradora social de l'Ajuntament de Xàtiva,
conforme l'establert a la base 6. Així com, 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.

Número : 2018-0515 Data : 29/06/2018

Tercer. Convocar al Tribunal de Valoració per a procedir, dins del concurs, a la
valoració dels mèrits aportats pel personal aspirant admès, per al dimarts 3 de juliol
de 2018, a les 8:30 hores, a la Casa de la Ciutat, Albereda Jaume I, 35.

Done fe:
El secretari en funcions
Document signat digitalment
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Ho mana i signa el Sr. alcalde president, en Xàtiva

