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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:
“La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el tretze d’octubre de
dos mil dèsset va adoptar acord d'aprovació de les Bases que han de regir en la convocatòria del
procediment selectiu per a la formació d'una borsa de treball temporal de la categoria d’Agents
d’Inspecció d’Urbanisme (delineants) per al seu nomenament interí o la seua posterior
contractació laboral, si és procedent, mitjançant el sistema de concurs-oposició. En el seu
compliment, les mencionades Bases específiques van ser publicades en el BOP de València núm.
41 de 27 de febrer de 2018, quedant a partir del día següent obert el termini de presentació
d'instàncies, 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 i publicades en el BOP de
València núm. 228 de data 26 de novembre 2015, periode que va finalitzar el passat 13 de març
de 2018.
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.
Igualment, en la seua base quarta s'estableix que Estaran exempts del pagament de la
Taxa aquells aspirants que es troben en situació real de desocupació mitjançant la presentació de
certificació de situació laboral expedida per l'organisme competent (el SERVEF, en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana). Referent a açò, es fa constar que aquelles certificacions que no
reunisquen els requisits indicats: com les d'inscripció, renovació (Darde), beneficiaris prestació,
situació de la demanda, prestació de desocupació, etc. no seran preses en consideració a l'efecte
de l'exempció no sent subsanable.
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
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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

DNI

AMR REY, AIDA

45796206D

ARNAU DOMINGUEZ, Mª CARMEN

44797843F

CAMPOS ANTONI, BELÉN

44801776F

GARCIA PELEGERO, MANUEL

20445735T

GARCIA PERELLÓ, BEATRIZ

25420724C

MARTINEZ GARIBO, MANUEL

73500278Y

MIRALLES TEL, MARIA TERESA

18966550Z

MONTEAGUDO SAMPERIZ, JOSE IGNACIO

19900601N

OLÍAS BARBERO, MARÍA

44804932N

PÉREZ BELTRÁN, VERÓNICA

45799543B

PONCE MARTÍNEZ, MIGUEL

45799045L

RIBES BARRERA, NÉSTOR

19006348E

ROSA CARMONA, ANTONIO FERMÍN

52657405D

SANTAMARIA PURIFICACIÓN, ALBERTO

52679972J

YANES PÉREZ, MARIA ISABEL

52637011Q

Exclosos
COGNOMS, NOM
GARZÓ PEIRÓ, RAFAEL

DNI

MOTIU

20159279D

1

Motius d’exclusió:
1.- No presenta “Certificat de Situació Laboral” a efectes d’exempció de la tasa.
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.
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Així ho mana i signa el regidor-delegat de l’Àrea d’Administració Local i Transparència,
en el lloc i la data assenyalats al començament, i igualment signa el Secretari General que dóna
fe de l’acte i n’ordena la transcripció al Llibre de Resolucions corresponent.“
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 4 de Abril de 2018
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