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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 cinc d’octubre de
2018 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 Graduats en
Comunicació Audiovisual per a la contractació laboral temporal en pràctiques, mitjançant el
sistema de concurs. En el seu compliment, les mencionades Bases específiques van ser
publicades en el Tauler d’Edictes i a la página web d’aquest Ajuntament el dia 15 d’octubre 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 29 d’octubre 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 a la
pàgina web d’aquest 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.
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, que será elevada a definitiva en el cas que no es presenten reclamacións
i/o esmenes:
Admesos
COGNOM, NOM

D.N.I

BELLON SANFRANCISCO, PABLO

45.803.031-A

BENSO HUGUET, DANA

45.910.766-Y

CABALLER ALEGRE, FRANCESC

45.914.589-B

DE PAZ LAMILLA, LAURA

26.756.112-M
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GUMBAU GIMENEZ, JOSE

45.798.549-Y

LOPERA MARTINEZ, LIDIA

45.804.871-A

PERIS GIL, MARIO

45.801.304-R

SARRIO ALCAMÍ, MARTA

46.077.108-N

Exclosos: cap
SEGON.- Establir el termini de 10 dies per a la esmena de defectes i/o presentació de
reclamacions, de conformitat amb els articles 68 i 33 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.
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