ANTECEDENTS

ORDRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ASPIRANT
CARMEN COLL ARNAU
ESPERANZA MARIA BACETE LLADOSA
JOSE GARCIA ARTIGAU
MARIA TRINIDAD FRESNEDA LLORET
RAQUEL SANCHIS MOLINER
OLGA INMACULADA MARTORELL ROMAGUERA
MARIA DOLORES SOLER TOMÁS
JESUS CHIVA DEL POZO
MANUEL MONEDERO VILA
FAUSTINO JAVIER VILLANUEVA CALVO

Atés el punt quart de la dita acta de sessió, de 25 de setembre de 2019, del Tribunal
Qualificador, el qual proposa a l’Alcaldia al personal que encara que no ha superat la
totalitat del procés selectiu, han aprovat almenys el primer exercici, per a formar el
segon nivell de borsa d’ocupació d’auxiliar d’equipaments públics, segons el que
regula la base reguladora específica tretze, i de la qual formen part:

D. Albereda Jaume I, 35
Tl. 96 228 98 00
C.P. 46800 – Xàtiva
FX. 96 228 98 09
Em.
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Considerant el punt tercer de l’acta de sessió, de 25 de setembre de 2019, del
Tribunal Qualificador de les proves selectives en qüestió, el qual proposa a l’Alcaldia
al personal que ha superat la totalitat del procés selectiu per a formar el primer nivell
de borsa d’ocupació d’auxiliar d’equipaments públics, segons el que regula la base
reguladora específica tretze, i de la qual formen part:

Número: 2019-1531 Data: 04/12/2019

Vists els antecedents obrants en l’expedient en el qual consta l'acord de la Junta de
Govern Local, de 30 de juliol de 2018, sobre l’aprovació de la convocatòria i proves
de selecció de personal funcionari de carrera, Auxiliar d’Equipaments Públics,
Subgrup C2 de titulació, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició per torn
lliure.

DECRET

ROGER CERDÀ BOLUDA ( 1 de 2 )
Alcalde
Data Signatura : 04/12/2019
HASH: 96f4afab12afcca2d5f2a35d372abf63
EDUARDO BALAGUER PALLAS ( 2 de 2 )
Vicesecretario
Data Signatura : 05/12/2019
HASH: e87f63d4c09d2f4cf8ff5d01bbe314cf

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
DEPARTAMENT:
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
ASSUMPTE: Constitució de borsa d’ocupació de les proves selectives per a la
cobertura en propietat d’una plaça d’auxiliar d’equipaments públics, subgrup C2 de
titulació, mitjançant sistema selectiu de concurs oposició per torn lliure
EXPT: 3215/2018 REG. ENTRADA:
DATA:

ORDRE
11
12
13
14
15
16
17

ASPIRANT
SUSANA MEDINA ROSELLÓ
DIEGO JURADO CAMPOS
SERGIO ENRIQUE FELIPE BLANCH
MARIA LUZ PEREZ BRU
JUAN MANUEL TORREGROSA SORIANO
RAQUEL MOLES BERLANGA
MARIA CONCEPCIÓN NOGUERA BALLESTER

Atés que aquestes normes de funcionament disposen en el seu apartat 2. Creació i
configuració de les borses, el següent:
“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 d'aspirants
aprovats, 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 termini 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 funcionaris interins o contractats laborals
amb caràcter temporal, i s'invalidarà l'actuació de l'interessat i la nul·litat subsegüent
dels actes del Tribunal respecte a aquest, sense perjudici de la responsabilitat en
què pogueren haver incorregut per falsedat en la seua instància.
2.3 Una vegada aprovada una borsa de treball esta serà publicada al tauler
d’anuncis electrònic i en la pàgina web municipal.”
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DECRET

Considerant, a més, les ulteriors modificacions de les dites normes de funcionament
de les borses de treball acordades per la Junta de Govern Local en data 5 de
novembre de 2018 i en data 3 de desembre de 2018, posteriors a l'aprovació
d'aquesta convocatòria.
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Vista la base tretze de les específiques 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: 2019-1531 Data: 04/12/2019

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

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, que regula que aquesta competència és pròpia de
l’alcalde no delegada en la Junta de Govern Local, RESOLC:

ASPIRANT
CARMEN COLL ARNAU
ESPERANZA MARIA BACETE LLADOSA
JOSE GARCIA ARTIGAU
MARIA TRINIDAD FRESNEDA LLORET
RAQUEL SANCHIS MOLINER
OLGA INMACULADA MARTORELL ROMAGUERA
MARIA DOLORES SOLER TOMÁS
JESUS CHIVA DEL POZO
MANUEL MONEDERO VILA
FAUSTINO JAVIER VILLANUEVA CALVO

Segon nivell de borsa amb el personal aspirant que ha aprovat almenys el primer
exercici
ORDRE
11
12
13
14
15
16
17

ASPIRANT
SUSANA MEDINA ROSELLÓ
DIEGO JURADO CAMPOS
SERGIO ENRIQUE FELIPE BLANCH
MARIA LUZ PEREZ BRU
JUAN MANUEL TORREGROSA SORIANO
RAQUEL MOLES BERLANGA
MARIA CONCEPCIÓN NOGUERA BALLESTER

Segon. Publicar la resolució en el tauler d'anuncis electrònic d'aquest Ajuntament i
en la pàgina web de l'Ajuntament.
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Primer nivell de borsa amb el personal aspirant que ha superat la totalitat del procés
selectiu:

Número: 2019-1531 Data: 04/12/2019

Primer. Aprovar la relació de personal aspirant proposat pel Tribunal Qualificador,
per a la seua inclusió dins de la borsa d'ocupació d'Auxiliar d’Equipaments Públics,
sent la relació d'aspirants la següent:

Tercer. Requerir del personal aspirant perquè aporten en el termini de dos dies des
de la publicació de la relació d'aspirants, davant l'Administració, els documents
acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la convocatòria.

Done fe:
El sotssecretari,

DECRET

Document signat digitalment

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

Codi Validació: 635K7RCTDCLTWWPQTZ9DTZSMQ | Verificació: http://xativa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

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

Número: 2019-1531 Data: 04/12/2019

Quart. Determinar que quan s’efectue una crida al personal aspirant integrant
d'aquesta borsa constituïda conforme l’ordinal primer i accepte un nomenament,
haurà d’aportar, si escau, l’acreditació dels mèrits que va aportar en el seu moment
per a la seua valoració en la fase concurs, que no s’hagen aportat degudament
compulsats o amb còpia autèntica digitalitzada dins del termini de presentació de
mèrits, d’acord amb la base reguladora específica vuitena.

