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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:
“ Per Resolució nº 1073 de la Regidoria Delegada de l’Àrea d’Administració Local i
Transparència de data dèsset d’octubre de dos mil dèsset, es va acordar convocar el procediment
selectiu per a la formació d'una borsa de treball temporal de la categoria de Tècnics de
Transparència i Protecció de Dades per al seu nomenament interí o la seua posterior contractació
laboral, si és procedent, mitjançant el sistema de concurs-oposici, segons les bases aprovades per
acord de la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el dèsset de febrer de
dos mil dèsset publicades en el BOP de València nº 48 de nou de març de dèsset . En el seu
compliment, va quedar obert el termini de presentació d'instàncies a partir del día següent a la
seua publicació a la página web d’aquest Ajuntament, de conformitat amb les Bases Generals
aprovades per aquesta Administració per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de
novembre del 2015 publicades en el BOP de València núm. 228 de data 26 de novembre 2015,
periode que va finalitzar el passat 16 de novembre de 2017.
Resultant que, les mencionades bases generals estableixen que una vegada finalitzat el
termini de presentació d'instàncies, per Resolució d'Alcaldia s'aprovarà la llista d'aspirants
admesos i exclosos que es farà pública mitjançant la seua inserció en el Tauler d'Edictes de la
Casa Consistorial i en la pàgina web de l'Ajuntament, concedint-se un termini de deu dies hàbils
per a l’esmena de defectes i/o presentació de reclamacions, de conformitat amb la legislació
vigent sobre Procediment Administratiu Comú.
Atès que amb data 11 de desembre de 2017, Francisco Aleixandre Vila amb DNI
44790170Q, qui provisionalment va ser exclòs del procediment per l'abonament parcial de la
Taxa preceptiva, al·lega mitjançant instància que l'error es produeix des de la pròpia
administració qui li va facilitar en el seu moment l'imprès d'autoliquidació de la Taxa.
Comprovat el procediment, efectivament l'error en l'autoliquidació prové del propi Ajuntament
en confeccionar la mateixa.
Considerant que la Base General Sexta al seu apartat 2, estableix que en la mateixa
resolució en la qual s'aprove la llista d'aspirants admesos i exclosos, es fixarà la composició del
Tribunal Qualificador, amb el nomenament dels seus respectius titulars i suplents, així com el
lloc, data i hora de celebració del primer exercici de la fase d'oposició.
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:
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PRIMER.- Concedir a Francisco Aleixandre Vila amb DNI 44790170Q, un termini de 5
dies comptats a partir del següent a la publicació de la present resolució en la web institucional, a
fi de que procedisca a l'abonament en favor d'aquest Ajuntament de la quantitat de 10,-€, import
que resta del pagat en el seu moment per la Taxa corresponent a la participació en el procediment
selectiu de referència.
SEGON: Elevar a definitiva la llista fins ara provisional d'admesos i exclosos del
procediment selectiu, incloent como admes, si escau a Francisco Aleixandre Vila amb DNI
44790170Q.
SEGÓN: Nomenar el següent Tribunal Qualificador:
President:
Titular: Carlos A. Precioso Estiguín
Suplent: Antonio Forcadell Plasencia
Secretari:
Titular: Emilio Olmos Gimeno
Suplent: Josefa Mª Esparducer Mateu
Vocals:
Titular: Sonia Pinilla Jover
Suplent: Efrén Marset Juan
Titular: Fernando García Gómez
Suplent: Ángel S. Fernández Fuertes
Titular: José Cortina Vallcanera
Suplent: Juan José Enguix Martínez
TERCER.- Davant 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
arts. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
QUART.- Convocar als aspirants per al pròxim dia 15 de Febrer de 2018 a les 12 hores
en les dependències del Centre Cultural Mario Monrea (Aula d’Estudis) carrer Roma, 1 de
Sagunt per a la realització de primer exercici tipus “test”.”
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.
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En Sagunto a 23 de Enero de 2018
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