Excm. Ajuntament de Sagunt
Personal y RR.HH.

Fecha de resolución: 25/10/2017
Número de resolución: 1100

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’aquesta Regidoria num. 962 de data 26 de setembre de 2017,
es va procedir a convocar un procediment selectiu per a la contratació y posterior formació de
una borsa de treball temporal de la categoría de monitors de Tai-Xi amb destí a la Universitat
Popular, mitjançant el sistema de concurs-oposicio, procediment que es regirà conforme les
Bases aprovades per Resolucio d’Alcaldia num. 638 de 31 de juliol de 2015 i publicades en el
Butlletí Oficial de la Provincia num. 156 de data 14 d’agost de 2015, obrint un termini de 10 días
hàbils per a presentació d’instancies desde la seua publicació a la pàgina web de l’ajuntament.
Resultant que una vegada finalitzat el periode d’instancies, les bases estableixen que per
Resolució d'Alcaldia s'aprovarà la llista d'aspirants admesos i exclosos, que es fara publica en la
pàgina web de l'Ajuntament, concedint-se un termini de deu dies per a esmena de defectes i
presentación de reclamacions, de conformitat amb la legislació administrativa vigent.
No obstant, considerant la necesitat de contractar de manera inmediata un monitor de
Taichi amb destí a la Universitat Popular es declara aquest procediment selectiu com a urgent,
pel la qual cosa que es reduiran a la meitat els terminis establits per al procediment ordinari, com
determina l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Procediment Administratiu
Comú, i en consequencia s’estableix un termini de cinc dies per a esmena de defectes i/o
presentació de reclamacions.
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 de les
Bases del Règim Local, i que li han sigut expressament delegades per l'Alcaldia mitjançant
Resolució 321 de 17 de juny del 2015, RESOLC:
PRIMER: Fer pública la llista provisional d'admesos i exclosos del procediment selectiu
segons el detall següent que quedarà elevada a definitiva en el cas que no es formule reclamació:
Admesa
BLASCO GIRAUD, GISELA

33.402.663-Q

SEGON: Establir el termini de 5 dies per a la esmena de defectes i/o presentació de
reclamacions, de conformitat amb els articles 68 i 33 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre de
Procediment Administratiu Comú.
TERCER: Nomenar el següent Tribunal Qualificador:

Excm. Ajuntament de Sagunt
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President:
Titular: Carlos A. Precioso Estiguin
Suplent: Ángel Fernández Fuertes
Secretari:
Titular: Rosa Dasi Asensi
Suplent: Milagros Sánchez Peñarroja
Vocals:
Titular: Fernando García Gómez
Suplent: Mª Carmen Abad Bellido
Titular: Albert Forment Romero
Suplent: Vicenta Català Sanchis
Titular: Asunción Portolés Máñez
Suplent: Vicente Arrones de la Asunción

QUART.- Davant de la composició de tribunal qualificador, així com davant la
designació dels Assessors, podrà promoure's incident de recusació pels motius i en la forma
prevista en els Art. 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.”
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
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.

En Sagunto a 25 de Octubre de 2017

Digitally signed by SERGIO MORENO
MONTANEZ - DNI 44793858R
Date: 2017.10.25 08:46:23 CEST
EL CONCEJAL DELEGADO

Digitally signed by CARLOS ALBERTO
PRECIOSO ESTIGUIN - DNI 25379627R
Date: 2017.10.24 10:21:38 CEST
EL JEFE DE SECCION DE PERSONAL Y RR.HH.

Digitally signed by EMILIO OLMOS GIMENO DNI 22534888V
Date: 2017.10.25 11:57:38 CEST
El Secretario
General

