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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’Arquitectes 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 Valencia núm. 8 de 11 de gener 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 25 de gener 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.
Resultant que en aquest termini, la Sra. Mª Elena Martínez Zaballos amb DNI
45.796.113-P presenta instancia sol·licitant la correció del seu segón cognom atès que,
comprovada la llista provisional d’admesos, consta erròniament “Ceballos” quan efectivament ha
de dir “Zaballos”.
La Sra. Mª Paz Hervás Vidal amb DNI 22.574.472-H, qui va resultar exclosa per no
aportar justificant de la taxa abonada o Certificat de Situació Laboral a efectes de la seua
exempcio, presenta instancia el dia 22 de febrero de 2018, sol·licitant la seua inclusió al presente
procediment selectiu.
A este respecte, cal dir que les Bases Generals aprovades per aquesta Administració
estableixen 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.
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Atès que, la Base General Quarta apartat 3º, asssenyala que a efectes de la mentada
exempció, la deguda acreditació de desocupació real de l’aspirant es realitzarà “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.”
En este mateix sentit, indicar que 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
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 dins el termini de presentació d’instàncies.
Atès que les bases de la convocatòria vinculen a l'Administració, als tribunals que han de
jutjar les proves selectives i als qui 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 manera com esmenable si no s'ha efectuat a la data de
finalització de presentació de sol·licituds.
Considerant que l’article 109.2 de la Llei 39/15, de 1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú disposa que: “Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar
en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.”
Considerant que la Base General Sexta al seu apartat 2, estableix que en la mateixa
resolució en la qual s'aprove la llista definitiva 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:
PRIMER: Desestimar la reclamació formulada per la Sra. Mª Paz Hervál Vidal amb DNI
22.574.472-H, pels motius assenyalats i de conformitat amb el que disposen les Bases Generals
aprovades per aquesta Administració.
SEGON.- Rectificar la llista provisional d’admesos i exclosos en el sentit següent:
- On diu “Mª Elena Martínez Ceballos” amb DNI 45.796.113-P cal dir “Mª Elena
Martínez Zaballos” amb DNI 45.796.113-P.
TERCER: Elevar a definitiva la llista fins ara provisional d'admesos i exclosos del
procediment selectiu,
QUART: Nomenar el següent Tribunal Qualificador:
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President:
Titular: Carlos A. Precioso Estiguín (Cap Secció RRHH i Personal)
Suplent: Antonio Forcadell Plasencia (Cap Secció G.T.)
Secretari:
Titular: Emilio Olmos Gimeno (Secretari General)
Suplent: Sonia Pinilla Jover (Cap Secció Serveis Jurídics)
Vocals:
Titular: Enric Tort Viñals (Cap Secció Disciplina Urbanístic
Suplent: Efrén Marset Juan (Cap Secció Patrimoni/Contractació)
Titular: Juan Fco. Solis Sanchís (Cap Secció Projectes Técnics de Patrimoni de la
Diputació de València
Suplent: José Manuel Simó Cantós (Arquitecte centre de POrojectes Técnics de la
Diputació de València
Titular: José Luis Nebot Herrero (Arquitecte Municipal)
Suplent: Ángel S. Fernández Fuertes (Cap Secció Urbanisme)
CINQUÉ.- Davant la composició de tribunal qualificador, podrà promoure's incident de
recusació pels motius i en la forma prevista als arts. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
SISÉ: Convocar als aspirants per al pròxim dia 19 d’Abril de 2018 a les 12 hores per a la
realització de primer exercici tipus “test en les dependències del l Saló d’Actes del Col.legi
“Nuestra Señora de Begoña”, carrer Progreso, 32, Port de Sagunt.“
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 13 de Marzo de 2018
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