CONSTITUCIÓ DE LA NOVA BORSA D’OCUPACIÓ
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL.
EXT: 3154/2015

REG. ENTRADA:

D’ADMINISTRATIU

DATA:

Vist l’Acord de la Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2018 en el que
s’adopten els criteris i procediments a seguir per a la utilització de les borses
d’ocupació de l’Ajuntament de Xàtiva que es troben esgotades a l’efecte d’ampliar
els seus integrants amb la resta d’aspirants que han aprovat almenys un exercici de
la fase d'oposició, modificant a l’efecte la base corresponent de les específiques que
regeixen la convocatòria de què es tracta, nomenant així mateix un Comité Tècnic de
Valoració que avalue la proposta de constitució de la nova borsa de treball, una
vegada aplicats els criteris que en dit acord consten.
Vist l’Acord de la Junta de Govern Local de 18 de març de 2019 en què es modifica
la base novena de les específiques que regeixen la convocatòria per a constituir una
borsa de treball d’Administratiu d’Administració General mitjançant sistema selectiu
de concurs-oposició, a l’efecte de procedir a l’ampliació de la dita borsa i nomenar a
un Comité Tècnic de Valoració per avaluar dita ampliació.
Segons l’Acord de la Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2018 en el que es
modifiquen les normes de funcionament de les borses de treball, en què es detalla
que:
3.11. En el cas de trobar-se en una nova borsa formada per aspirants que han
superat la totalitat de la fase d’oposició i aspirants que han aprovat almenys un
exercici d’aquesta fase, tindran sempre preferència en la crida el personal aspirant
que haja aprovat tota la fase d’oposició, per tant, quan es produïsca la crida per
l’Ajuntament per a formalitzar un contracte de treball o per a ser nomenats personal
funcionari interí i els primers renuncien al lloc de treball oferit, passaran a l’últim lloc
dels aspirants aprovats de la borsa.
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Vista la Resolució d’Alcaldia núm. 2019-0295 de data 8 de març de 2019 en la que
es declara esgotada i sense efecte la borsa d’Administratiu d’Administració General
constituïda el 18 de maig de 2016 en Resolució d’Alcaldia núm. 2016-0240.

Número : 2019-0397 Data : 04/04/2019

Per Resolució d'Alcaldia núm. 2016-0240 de data 18 de maig del 2016, i una vegada
conclòs el pertinent procés selectiu, es va nomenar a la aspirant aprovada per l’ordre
de puntuació obtingut Laura Cañas Martí com a funcionaria interina en la plaça
d’Administratiu d’Administració General, subgrup C1 de titulació, quedant la resta
d’aspirants aprovats en borsa d’ocupació per a poder cobrir necessitats de personal
que puguen donar-se, seguint l’ordre de puntuació obtingut.
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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
DEPARTAMENT: GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DE RECURSOS HUMANS

Per tant, hi haurà dos nivells d’ordre de la borsa, un per als aspirants que han
superat la totalitat de la fase d’oposició, i un altre per a la resta, de manera que
sempre tindran preferència en la crida el personal aspirant que ha superat la totalitat
de la fase d’oposició.

Número : 2019-0397 Data : 04/04/2019

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:

DECRET

Vista la proposta del Comité Tècnic de Valoració amb la relació definitiva de la
totalitat del personal concursant que ha de formar part de la borsa, ordenada de
major a menor puntuació obtinguda, amb els percentatges corresponents i
diferenciant els dos nivells de borsa, és la següent:

Primer Nivell de Borsa d’Administratiu d’Administració General
1. Laura Cañas Martí
2. Jesus Benavent Pons
3. Alicia Alos Botella
Segon Nivell de Borsa d’Administratiu d’Administració General
1. Carmen Maria Soler Mico
2. Monica Ferri Llobart
3. Jennifer Morant Montell
4. Maria José Sarrión Martí
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Primer: Aprovar la relació d'aspirants proposats pel Comité Tècnic de Valoració, per
a la seua inclusió dins de la borsa d'ocupació d'Administratiu d’Administració
General, sent la relació final d'aspirants la següent:

Segon: Publicar la resolució en el tauler d'anuncis electrònic d'aquest Ajuntament i
en la pàgina web de l'Ajuntament.
Tercer: Comunicar la present resolució a la Regidora Delegada de Recursos
Humans, a la Junta de Personal i al Comité d'empresa a través dels seus Presidents
i als delegats sindicals.
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Done fe:
EL SECRETARI,
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT

Número : 2019-0397 Data : 04/04/2019

Ho mana i signa el Sr. Alcalde President a Xàtiva

