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Número de resolución: 962

RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y TRANSPARENCIA

A la vista del informe-propuesta del Departamento Municipal correspondiente, que se
pasa a transcribir literalmente:
“Vista que per Resolució d'Alcaldia número 638 de 31 de juliol del 2015, es va procedir a
l'aprovació de les bases que havien de regir la convocatòria del procediment selectiu de les
distintes categories professionals i el seu posterior nomenament o contractació temporal, de
docents amb destinació a la Universitat Popular mitjançant el sistema de concurs-oposició, bases
que van ser publicades en el tauler d'anuncis de la web institucional d'este Ajuntament, així com
el seu extracte, en el Butlletí Oficial de la província de València número 156 de data 14 d'agost
del 2015.
Resultant que finalitzat el procediment selectiu, el Tribunal Qualificador nomenat a este
efecte mitjançant Resolució d'Alcaldia número 800 de 16 d'octubre del 2015, va formular
proposta per a la formació de la borsa de treball de docents amb destinació a la Universitat
Popular de les distintes categories i especialitats convocades, incloent la de Tai-Xi.
Vista la petició de la Delegació de Cultura d’aquest Ajuntament, sol·licitant la
contractació de un monitor per a impartir la docencia de un curs de Tai-Xi, i comprobada que en
la actualitat no n’hi ha cap docent disponible en la corresponent borsa.
Considerant la vigencia de les referides bases que han de regir el procediment selectiu per
a la contratació i posterior formació de una borsa de personal docent per impartir diversos cursos
a la Universitat Popular, resulta procedent la convocatoria de forma urgent d’un procediment
selectiu per a la categoría de monitors de Tai-Xi.
Per tot això, esta regidoria, fent ús dels facultats que atorga la legislació vigent,
concretament el que preceptua l'article 21.1. h) de la Llei 7/21985, de 2 d'abril, Reguladora dels
Bases del Règim Local, i que li han sigut expressament delegades per l'Alcaldia mitjançant una
Resolució 321 de 17 de juny del 2015, RESOLC:
UNIC.- Convocar un procediment selectiu per a la contratació y posterior formació de
una borsa de la categoría de monitors de Tai-Xi amb destí a la Universitat Popular, establint un
periode de presentació d’instancies de 10 díes hàbils a contar des-de el día següent a la
publicació d’aquesta resolució en la pàgina web institucional d’aquest Ajuntament de
conformitat amb el que disposen les Bases dalt anomenades aprovades per Resolució d’Alcaldia
número 638 de 31 de juliol de 2015.“
Visto el contenido de la propuesta anterior, procedo a su aprobación.
Así lo manda y firma el Sr. Delegado del Área de Administración Local y Transparencia,
por delegación de competencias, en virtud de Resolución de la Alcaldía nº 321 de fecha
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diecisiete de junio de dos mil quince, en el lugar y fecha al comienzo indicado, firmando
igualmente el Secretario General, que da fe del acto y ordena su trascripción al Libro de
Resoluciones correspondiente.
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