Excm. Ajuntament de Sagunt
Personal y RR.HH.

Fecha de resolución: 05/12/2017
Número de resolución: 1314

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 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.
Considerant que les Bases Generals aprovades per aquesta Administració per acord de
la Junta de Govern Local de data 13 de novembre del 2015, estableixen, aixi mateix, que a la
instància s'acompanyarà justificant d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen de
conformitat amb l'Ordenança Fiscal Reguladora dels Taxes que per concurrència a les proves
selectives, o document que acredite la situació real de desocupació de l'interessat i que
igualment s'assenyala que el no abonament o abonament parcial dels drets d'examen
determinarà l'exclusió de l'aspirant sense poder esmenar-se tal incidència.
Considerant que les bases de la convocatòria vinculen a l'Administració, als tribunals
que han de jutjar les proves selectives i als que participen en les mateixes i que si el pagament
de les taxes està considerat com un requisit en les bases i este no es compleix per part de
l'interessat, este requisit no pot considerar-se de cap mode com esmenable si no s'ha efectuat a
la data de finalització de presentació de sol·licituds.
En este mateix sentit, la finalitat d'este requisit impedeix que la seua falta de
compliment puga ser esmenat fora de termini establit, perquè no pot esmenar-se el que no
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existeix. No obstant pot ser esmenada la falta d'acreditació del requisit, en este cas el
pagament de les taxes o document que acredite l'exempció.
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:
Admesos
COGNOMS, NOM
ADÁN CASTAÑO, FRANCISCO JOSE
BALLESTEROS SORIANO, LOURDES
BARBERAN VILLAR, BELINDA
CADALAS FORMENT, Mª ROSARIO
CALOMARDE GARCIA, JUAN CARLOS
CASADO MONTALT, VANESSA
CELDA BELINCHON, INMACULADA
DIAZ CARRASCOSA, JORGE
DOMINGUEZ MARTINEZ, MAR
DUQUE VIÑAS, GONZALO
ESTEVE CAMPS, MARTA
FERRER TATAY, CARME
GARCIA MARTINEZ, EVA MARIA
GIL MARIN, ANA VEGA
GOMEZ MOTES, CARLOS
LOZANO TELLO, GLADYS JEANETTE
MATA CHACON, ALEXANDRE
MOLINA OLIVER, MARIA JOSE
MUNERA CABALLERO, Mª CARMEN
ORTEGA TERRADES, Mª VICTORIA
ORTS FERRER, ALVARO
PARRA VINUESA, MARCOS
PERALTA MURO, RAFAEL
POVEDA CERVERA, CINTIA
REDON OLAYA, MARIA
SASTRE VILATA, ALEJANDRA
SORIA LOPEZ, DAVID
URREA TURNER, CARLOS
VERDU SNART, EMMA

D.N.I
44.799.347-Q
29.203.789-E
45.795.727-J
44.793.444-R
45.796.650-Q
44.795.363-B
33.407.387-W
45.800.171-H
26.757.467-A
29.218.897-L
73.100.116-K
22.585.063-Y
33.406.805-H
45.795.869-V
48.528.750-S
Y-32.34.205-M
07.262.313-V
33.569.199-D
33.408.643-Q
53.259.105-Y
25.416.675-L
24.359.067-C
22.685.451-E
44.872.699-K
45.802.580-N
44.790.469-Q
46.078.096-B
45.547.273-M
48.441.534-S
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VICENTE PAÑOS, ADRIAN

53.605.638-K

Exclosos
COGNOMS, NOM
ALEIXANDRE VILA, FRANCISCO

D.N.I
44.790.170-Q

MOTIU
1

Motius d’exclusió:
1.- Abonament parcial de la taxa corresponent.
SEGON.- Establir el termini de 10 dies per a la esmena de defectes i/o presentació de
reclamacions, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre de
Procediment Administratiu Comú.“
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 5 de Diciembre de 2017
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