Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquest procés el
dia 3 d’abril de 2019, i revisades les presentades.
Atesa la base quarta de les específiques d'aquest procediment, que determina que
una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà
resolució en el termini màxim d'un mes declarant aprovada la llista provisional de
persones admeses i excloses.

DECRET

PEREZ ALBORCH, RAFAEL ( 2 de 2 )
Secretario
Data Signatura : 23/04/2019
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Publicada la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana i en la seu electrònica de l'Ajuntament, així com,
l'extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de l'Estat, tal com determinen les bases
específiques.

Número : 2019-0464 Data : 18/04/2019

Estant en tràmit l'expedient del procediment selectiu de la convocatòria per a la
cobertura en propietat d’una plaça de Comissari/a, inclosa en el subgrup A1 de
titulació, vacant en la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Xàtiva,
mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, per promoció interna en la modalitat
interadministrativa amb mobilitat.

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 provisionalment personal admés a les proves selectives per a la
cobertura en propietat d’una plaça de Comissari/a, inclosa en el subgrup A1 de
titulació, vacant en la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Xàtiva,
mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, per promoció interna en la modalitat
interadministrativa amb mobilitat, al personal aspirant presentat que a continuació es
relaciona:
Núm.
aspirants

Cognom

Cognom

Nom

Situació

1

COLLADO

GIMENO

ANTONIO

ADMÈS

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

Causa
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CERDA BOLUDA, ROGER ( 1 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 18/04/2019
HASH: a156359b36f433196207ac5637e4182c

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
DEPARTAMENT:
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
ASSUMPTE: Aprovació de la llista provisional de personal admés i exclòs de la
convocatòria per a la cobertura en propietat d'una plaça de Comissari/a, inclosa en el
subgrup A1 de titulació, vacant en la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament
de Xàtiva, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, per promoció interna en
la modalitat interadministrativa amb mobilitat.
EXPT: 8063/2018 REG. ENTRADA:
DATA:

D'acord amb l’objectiu específic 2.5 del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Xàtiva,
aprovat en sessió plenària celebrada el 28 de novembre de 2015, que estableix com
acció la desagregació per sexe de la dada numèrica en tots els llistats que es
generen en les proves selectives i en els concursos, el nombre de dones
presentades és de 0 i el d'homes 1.

Ho mana i signa l'alcalde president, en Xàtiva.
Document signat digitalment

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

DECRET

Done fe:
El secretari,
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Tercer. Si no es presenten reclamacions, aquesta resolució provisional esdevindrà
definitiva automàticament. Si es presenten reclamacions, aquestes seran admeses o
desestimades en la resolució per la qual s'aprove la llista definitiva.
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Segon. De conformitat amb la base quarta de les específiques d'aquesta
convocatòria, publicar la relació provisional de persones admeses i excloses en el
Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) i en el tauler d'anuncis electrònic
(seu electrònica d'aquest Ajuntament:
https://xativa.sedelectronica.es), i
complementàriament i sense caràcter oficial en la pàgina web municipal
(www.xativa.es), a l'efecte de publicitat i presentació de reclamacions en el termini de
deu dies hàbils, comptats a partir del següent a la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.

