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Número de resolución: 668

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 16 de febrero de dos
mil divuit 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 de
Monitors d’Activitat Física i Recreativa 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.
47 de 7 març 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 22 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.
Resultant que una vegada publicada la llista provisional d’admesos i exclosos, te entrada
al Registre General d’aquest Ajuntament el dia 10 d’abril de 2018, instància presentada per
Lucia Cuevas Talaya con DNI 73590965G i per Eloy Sánhez Amer con DNI 45803769M, per
les quals indiquen que per error van subscriure instància per a prendre part en el procediment
selectiu obert per a la formació d'una borsa der treball temporal de Monitors d'Activitat Física i
Esportiva, quan en realitat la seua pretensió era el participar en el procediment selectiu per a la
formació d'una borsa de treball temporal de Monitors de Campus Esportius i Animació
Esportiva, com així consta en el pagament de les preceptives taxes.
De la mateixa manera, reclama en termini, Damiá Gonzalbo Macián amb DNI
45912231E ja que no apareix en la llista d'admesos i exclosos del procediment selectiu. Revisat
l'expedient, consta en el mateix la seua instància degudament formalitzada i amb data de registre
d'entrada en aquest Ajuntament el 20 de març de 2018, per la qual cosa procedeix la seua
inclusió com admès per a prendre part en les proves de selecció.
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.
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PRIMER: Estimar les reclamacions efectuades per Lucia Cuevas Talaya amb DNI
73590965G i per Eloy Sánhez Amer amb DNI 45803769M, al quedar acreditada la seua voluntat
de participació en el procediment selectiu per a la formació d'una borsa de treball temporal de la
categoria de Monitors de Campus Esportius i Animació Esportiva i excluint a tots dos reclamants
de la llista definitiva de Monitors d’Activitat Física i Recreativa.
SEGON.- Estimar la reclamación efectuada per Damiá Gonzalbo Macián amb DNI
45912231E, incloent-ho en la llista d'admesos en el procediment selectiu.
TERCER: Elevar a definitiva la llista fins ara provisional d'admesos i exclosos del
procediment selectiu.
QUART: Nomenar el següent Tribunal Qualificador:
President:
Titular: Carlos A. Precioso Estiguín
Suplent: Sonia Pinilla Jover
Secretari:
Titular: Emilio Olmos Gimeno
Suplent: Consuelo Arrones de la Asunción
Vocals:
Titular: Amparo Izquierdo Ramos
Suplent: Amparo Blasco Ramón
Titular: Begoña García Macián
Suplent: Jorge Beltrán Bru
Titular: Pilar Navarro Catalá
Suplent: Juan M. Calomarde Besteiro
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 22 de maig de 2018 a les 12 hores en les
dependències del Casal Jove (carrer Vent de Marinada, s/n del Port de Sagunt) per a la
realització de primer exercici tipus “test”.
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, 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.
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En Sagunto a 11 de Maig del 2018
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