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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:
“Mitjançant resolucions d'Alcaldia de data 10 de maig de 2018 nombres 668 i 669, es va
procedir, entre uns altres, al nomenament del Tribunal Qualificador de les proves que componen
els procediments selectius per a la formació d'una borsa de Monitors d'Activitats Físiques i
Recreatives i altra de Monitors de Campus Esportius respectivament.
Considerant que el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el
Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública
valenciana estableix en el seu article 30 que per al millor compliment de la seua missió, els
òrgans tècnics de selecció podran sol·licitar i obtenir assessorament d'especialistes en aquelles
proves en què ho estimen necessari o convenient, els qui es limitaran a prestar la seua
col·laboració en l'àmbit de les seues respectives especialitats als quals els seran aplicable les
causes generals d'abstenció i recusació.
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.- Nomenar als següents, assessors dels Tribunals i procediments selectius
següents:
- Borsa de treball temporal de la categoria de Monitors d'Activitats Físiques i
Recreatives:
Assessores: Teresa Ferri Gómez i Berta Mª Dabaliña García
- Borsa de treball temporal de la categoria de Monitors de Campus Esportius:
Assessores: Teresa Ferri Gómez i Elena Azpilicueta Eres
SEGON.- 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.”
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 L'Oficial Major, actuant per
substitució com a Secretària General que dóna fe de l’acte i n’ordena la transcripció al Llibre de
Resolucions corresponent.
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