RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DE RECURSOS HUMANS

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball temporal de Lector/a
Comptador/a de Consum d'Aigua Potable pel sistema de concurs oposició:
constitució de borsa de treball
EXPT: 2880/2018 REG. ENTRADA:
DATA:

Considerant, a més, les ulteriors modificacions de les dites normes de funcionament
de les borses de treball acordades per la Junta de Govern Local de 5 de novembre
de 2018 i 3 de desembre de 2018, posteriors a l'aprovació d'aquesta convocatòria.
Atès que aquestes normes de funcionament disposen en el seua apartat 2, Creació i
configuració de les borses, el següent:
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Considerant el que disposa la base dotzena de les especifiques que regulen aquest
procediment, que determina que la borsa de treball es regirà per les normes de
funcionament de les borses de treball de l'Ajuntament de Xàtiva, aprovades per
acord de la Junta de Govern Local de 2 d'agost de 2016 i modificades per acord del
mateix òrgan del dia 8 de maig de 2017.

Número : 2019-0516 Data : 03/05/2019

Vists els antecedents obrants en l’expedient en el que consta l'acord de la Junta de
Govern Local de data 28 de maig de 2018 sobre l’aprovació de la convocatòria i de
les bases específiques que han de regir la constitució de la borsa de treball temporal
per a cobrir llocs de treball de Lector/a Comptador/a de Consum d'Aigua Potable,
personal d'oficis, categoria operari, pel procediment de concurs.

“2. CREACIÓ I CONFIGURACIÓ DE LES BORSES
2.1. Finalitzades les proves selectives, l'òrgan de selecció farà pública en el tauler
d'anuncis electrònic de l'Ajuntament i en la web municipal la relació de personal
aspirant aprovat, per ordre de puntuació final de major a menor obtinguda, i elevarà a
l'Alcaldia la proposta de creació de borsa de treball conforme a aquesta relació, i de
conformitat amb ella l'Alcalde-President, mitjançant resolució, aprovarà la constitució
de la borsa de treball.
2.2. En el temini de dos dies des de la publicació de la relació d'aprovats, els i les
aspirants proposats aportaran, si escau, davant l'Administració, els documents
acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la convocatòria.
Els qui dins del termini indicat, i excepte cas de força major, no presenten la
documentació, no podran ser nomenats personal funcionari interí o contractats laborals
amb caràcter temporal, i s'invalidarà l'actuació de la personal interessada i la nul·litat
subsegüent dels actes del Tribunal respecte a aquest, sense perjudici de la
responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsetat en la seua instància.
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DEPARTAMENT:

2.3. Una vegada aprovada una borsa de treball, esta serà publicada al tauler d’anuncis
electrònic i en la pàgina web municipal.”

Vista la proposta de la relació de persones aprovades, per orde de puntuació, emesa
pel Tribunal de Valoració, a la Presidència de la Corporació Municipal per a la
constitució de la borsa d'ocupació per tal de cobrir les necessitats de personal que
puguen donar-se.

1. José Luís Ortolá Martínez
2. Miguel Angel Jorques Pelegero
Segon. Publicar la resolució en el tauler d'anuncis electrònic d'aquest Ajuntament i
en la pàgina web municipal.
Tercer. Es requereix als aspirants perquè aporten en el termini de dos dies des de la
publicació de la relació de personal aspirant que forma part de la borsa de treball,
davant l'Administració, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i
requisits exigits en la convocatòria.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde President, en Xàtiva.
Done fe:
El secretari,
Document signat digitalment
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Primer. Aprovar la relació d'aspirants proposats pel Tribunal de Valoració, per a la
seua inclusió dins de la borsa de treball de Lector/a Comptador/a de Consum
d'Aigua Potablea, sent la relació de personal aspirant la següent, en el següent orde:
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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:
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Considerant l’informe emès pel Departament de Planificació i Gestió dels Recursos
Humans ajustat a la legislació vigent a la matèria, amb el vistiplau de la Direcció
d'Àrea de Règim Interior, fiscalitzat i signat per la Intervenció Municipal.

