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, el que suposa que s'eleva a definitiva la llista provisional de persones
admeses i excloses.
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.

DECRET

PEREZ ALBORCH, RAFAEL ( 2 de 2 )
Secretario
Data Signatura : 07/03/2019
HASH: bd40471aaeeefffea6094310007390ac

Atesa la base cinquena de les específiques d'aquest procediment, que determina
que els exclosos provisionals 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 motiva la seua exclusió.

Número : 2019-0281 Data : 06/03/2019

Estant en tràmit l'expedient del procediment selectiu de la convocatòria per a la
constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball de Lector/a
operador/a de comptadors de consum d’aigua potable, personal d’oficis, categoria
operari, pel procediment de concurs oposició, mitjançant el procediment abreujat
aprovat per la Junta de Govern Local del dia 26 d'octubre de 2015.

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 admés 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 Lector/a-operador/a de comptadors de consum d’aigua
potable , al personal aspirant presentat i que es relaciona a continuació:
Nº aspirants

Cognon

Cognom

Nom

Situació

1

ARAQUE

MOSCARDÓ

SERGIO

ADMÈS

2

BELDA

PALACIOS

JOSE ANTONIO

ADMÈS

3

BENAVENT

PÉREZ

ESTEFANIA

NO ADMESA

4

BLASCO

SEGARRA

CARLA

NO ADMESA

5

CABRERIZO

MARTÍNEZ

MARÍA CARMEN

ADMESA

6

CASTELLÓ

PÉREZ

SALVADOR

ADMÈS

7

GISBERT

LÓPEZ

ADRIAN

NO ADMÈS
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Causa

1
1

1
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CERDA BOLUDA, ROGER ( 1 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 06/03/2019
HASH: a156359b36f433196207ac5637e4182c

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
DEPARTAMENT:
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
ASUMPTE: Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses per a la
constitució d’una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball de
lector/a-operador/a de comptadors de consum d’aigua potable, personal d’oficis,
categoria operari, pel procediment de concurs oposició
EXPT: 2880/2018 REG. ENTRADA:
DATA:

RUBIO

MARÍA ASUNCIÓN

ADMESA

9

JORDÁ

NAVARRO

JOAN VICENT

ADMÈS

10

JORQUES

PELEGERO

MIGUEL ANGEL

ADMÈS

11

LLÁCER

LÓPEZ

MANUEL JOSÉ

ADMÈS

12

MARTÍ

MEJIAS

ANDREA

NO ADMESA

13

ORTOLÁ

MARTÍNEZ

JOSE LUIS

ADMÈS

14

PRIETO

POZO

JESÚS ALBERTO

ADMÈS

15

TABOADA

TOME

BEGOÑA

ADMESA

16

VERA

MARZAL

JUAN VICENTE

ADMÈS

17

VIDAL

ARIAS

ISABEL

NO ADMESA

18

VILLA

TORMO

MIGUEL ANGEL

ADMÈS

1

2

Motius de no admissió:
1. Falta d'acreditació del requisit establert en la base 3.e)
2. Falta fotocòpia compulsada o còpia autèntica digitalitzada del DNI, passaport
o tarjeta de residència, conforme la base 4.

1. Titulars
President: Eduardo Balaguer Pallás, sotssecretari de l’Ajuntement de Xàtiva
Secretari: Rafael Pérez Alborch, secretari de l'Ajuntament de Xàtiva, que
actuarà amb veu i vot.
Vocalia:
 Joaquim Grau Pellicer, director de l’Àrea Socioeconòmica de l’Ajuntament de
Xàtiva
 José María Sarrión Micó, peó de serveis de l'Ajuntament de la Font de la
Figuera.
 Vicente Pascual Fenollar, peó de serveis de l'Ajuntament de la Font de la
Figuera.
2. Suplents
Presidenta: Carmen Savalls Sanfèlix, interventora de l’Ajuntament de Xàtiva.
Secretari: Miguel Chordá Samper, responsable del Departament de Secretaria
de l’Ajuntament de Xàtiva, que actuarà amb veu i vot.
Vocalia:
 Juan Boluda Vaya, director de l’Àrea de Foment de l’Ajuntement de Xàtiva
 Salvador Sanfelix Sanz, oficial de la Brigada de Serveis Municipals de
l'Ajuntament de Xàtiva.
 Ramón Hernández Sanchis, responsable de Brigada de Serveis Municipals de
l'Ajuntament de Xàtiva.
D. Albereda Jaume I, 35
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DECRET

Segon. La composició del Tribunal de Valoració de las proves selectives, que consta
en la base sisena de les específiques que regeixen la convocatòria, queda configurat
de la següent manera:
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GISBERT
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Ho mana i signa el Sr. Alcalde President en Xàtiva
Done fe:
El secretari,
Document signat digitalment

D. Albereda Jaume I, 35
Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
FX. 96 228 98 09
Em.

DECRET

Cinquè. Notificar el present acord al tribunal, titulars i suplents, a l'assessor i a les
col·laboradores, i de conformitat amb la base cinquena 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.
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Quart. Nomenar assesor especialista del Tribunal de Valoració a Julio Garcia Reig,
enginyer tècnic d'Obres Públiques de l'Ajuntament de Xàtiva, conforme l'establert en
la base sisena. Així mateix, nomenar col.laboradores 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 : 2019-0281 Data : 06/03/2019

Tercer. La constitució del tribunal i la prova única de la fase d'oposició, amb caràcter
obligatori i eliminatori, es celebrarà per al personal aspirant el dia 14 de març de
2019, a las 9.30 hores en el Saló de Plens, primera planta de la Casa de Ciutat
situada, Albereda Jaume I, 35 de Xàtiva. Consistirà en la realització d’una o diverses
proves d'execució pràctica, d'ordre professional, concordes amb la plaça convocada i
relacionats amb les funcions d'aquest lloc de treball, que plantejarà el tribunal
immediatament abans del començament de la seua realització, havent de ser
executats en el temps i forma que el tribunal determine. 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.

