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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 sis d’abril 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
Socorristes Platjes 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. 76 de 20 d’abril 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 7 de maig 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, amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació
d'instàncies, té entrada en aquest Ajuntament instància sol·licitant prendre part en el
procediment, subscrita per Gonzalo Ducque Viñas, amb DNI 29218897L, degudament registrada
i en termini per organisme oficial de la Generalitat Valenciana i remès a aquesta Administració a
través de correu ordinari.
Resultant que una vegada publicada la llista provisional d’admesos i exclosos, te entrada
al Registre General d’aquest Ajuntament, instancia presentada per Jacobo Belda Tarancón amb
DNI 46076492V i Vicente Bayona Muñoz, amb DNI 24376643, els que van ser exclosos del
procediment selectiu en presentar fora del termini establit el certificat de "situació laboral",
aportant certificació expedida per el SERVEF, acreditant la seua situación real de desocupació
en el termini de presentació d'instàncies.
Considerant 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 amb data 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 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.
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, aixi com l,article 33 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, RESOLC:
PRIMER.- Incloure en la llista d'Admesos en el procediment selectiu a Gonzalo Ducque
Viñas, amb DNI 29218897L, en haver presentat sol·licitud de participació en el termini establit a
aquests efectes davant l'administració competent.
SEGON.- Estimar les reclamacions formulades per Jacobo Belda Tarancón amb DNI
46076492V i Vicente Baiona Muñoz, amb DNI 24376643, en quedar degudament acreditada la
seua situació real de desocupació.
TERCER.- Convocar als aspirants per al pròxim dia 30 de maig de 2018 a les 8 hores en
la avinguda Mediterràni, Pl. Concordia per a l'inici del primer dels exercicis que componen la
fase d'oposició, que queda establit en primer lloc per a mitjà obert (platja) i en la forma en la qual
s'estableix en les bases de la convocatòria. Els aspirants hauran d'anar proveïts de DNI i de roba
de bany adequada i complements que estimen pertinents.
QUART: Nomenar el següent Tribunal Qualificador:
President:
Titular: Carlos A. Precioso Estiguín
Suplent: Gemma Lidia Sancho Pastor
Secretari:
Titular: Emilio Olmos Gimeno
Suplent: Vicenta Catalá Sanchis
Vocals:
Titular: Guillermo Guillen Rodríguez
Suplent: Gonzalo Mora Cercós
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Titular: José Luis Pérez Villarroya
Suplent: Jorge López LLacer
Titular: Dioscoro Martín Sobrino
Suplent: Javier Álvaro Pérez
CINQUÈ.- 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 el Secretari General que dóna
fe de l’acte i n’ordena la transcripció al Llibre de Resolucions corresponent.”
En Sagunto a 21 de Mayo de 2018

Digitally signed by SERGIO MORENO
MONTANEZ - DNI 44793858R
Date: 2018.05.21 12:39:42 CEST
EL CONCEJAL DELEGADO

Digitally signed by CARLOS ALBERTO
PRECIOSO ESTIGUIN - DNI 25379627R
Date: 2018.05.21 10:09:37 CEST
EL JEFE DE SECCION DE PERSONAL Y RR.HH.

Digitally signed by EMILIO OLMOS GIMENO DNI 22534888V
Date: 2018.05.21 13:34:31 CEST
El Secretario
General

