Recursos Humanos
Expediente 121436M

NIF: P4622200F

RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DE L'ÀREA
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL I TRANSPARÈNCIA
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el vint-i-tres de
novembre 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 la categoria de Tècnic Superior Economista per al seu nomenament interí o la seua
posterior contractació laboral, si és procedent, mitjançant el sistema de concursoposició. En el seu compliment, les mencionades Bases específiques van ser publicades
en el BOP de Valencia núm. 241 de 17 de desembre 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 2 de gener de 2019.
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 de la Casa Consistorial i en la pàgina web de l'Ajuntament, concedintse 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.
Considerant que les Bases Generals, estableixen que les instancies per formar
part del procediment selectiu es presentaràn en el termini de 10 dies hàbils comptats a
partir del següent a la publicació de les bases específiques en el BOP de València.
Considerant que la Base General Quarta apartats 2 i 3, determinen que juntament
amb la instancia s’acompanyarà justificant del abonament dels drets d’examen o
document que acredite la situació de desocupació real de l’aspirant a efectes de la seua
exempció, i que aixó es produïra “mitjançant la presentació de certificació de situació
laboral expedida per l'organisme competent (el SERVEF, en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana)”, no sent vàlids altres documents com ara DARDE, d’inscripció, de
situació de la demanda... entre d’altres.
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:
Admesos
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Cognoms, nom

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

ABAD RUIZ, DAVID

DNI
...793-S

ALEGRE BESANTE, MARGARITA

...932-K

ALEIXANDRE ESCRIG, CARMEN

...378-W

ANDREU ORTIZ, SERGIO JAVIER

...266-J

BADÍA BENEDITO, MARÍA JESÚS

...788-M

BOSCÀ RAMÓN, CARLES

...008-J

CAMPO RODRÍGUEZ, NEREA

...490-N

CARBONELL MARÍ, INMACULADA

...266-T

CASTELLÓ GONZÁLEZ, MARÍA NIEVES

...204-G

EDO FERNÁNDEZ, NATALIA

...666-V

FERNÁNDEZ MOYANO, JOSU

...859-A

GADEA RÓDENAS, FERNANDO

...121-X

GAMÓN PALANCA, VÍCTOR

...822-W

GIL SUÁREZ, ÓSCAR

...636-T

GONZÁLEZ MÁÑEZ, CRISTINA AMPARO

...031-K

IGLESIAS PÉREZ, Mª ISABEL

...900-C

MARTÍN ABAD, PILAR CARMEN

...887-S

MOLINA OLIVER, MARIA JOSE

...199-D

MORENO DOLZ, SUSANA

...438-P

OREA REYES, SERGIO

...765-J

PEGUERO CADAVAL, ROSA

...594-D

PEÑA GALLARDO, MIGUEL ROBERTO

...779-R

PÉREZ BELIS, RAQUEL

...120-G

PLÁ BOSCH, LORENA

...151-K

PRADAS ROMÁN, ALBERTO FERNANDO

...429-H

REY RUBIO, SANDRA

...285-K

RICARTE ALBORS, JOSÉ FRANCISCO

...034-R

RODRÍGUEZ LÓPEZ, LAURA

...682-B

RUIZ SALVADOR, SARA

...782-L

RUIZ SANTOSJUANES, BEATRIZ

...727-F

SÁEZ SÁEZ, ANA MARIA

...461-P

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PEDRO

...159-Z

SÁNCHEZ MOLADA, AURORA

...983-V

SÁNCHEZ QUESADA, MARÍA JOSÉ

...836-N

VICENTE SÁNCHEZ, ANTONIO

...124-H

Resolución Nº 216 de 22/01/2019 - AJUNTAMENT DE SAGUNT

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sagunt.sedipualba.es/csv/

Hash SHA256:
4qel+5y+NmIESdbfOu
GbWfAe7I419/c35Xlin
Cs6+M4=

Código seguro de verificación: P7QDU6-JKMNP6T6

Pág. 2 de 3

Recursos Humanos
Expediente 121436M

NIF: P4622200F

Exclosos:
Cognoms, nom
CONEJOS VIDAL, CAROLINA
ESLAVA NAVARRO, JOSÉ AGUSTÍN
SANCHIS COLAS, LUCÍA
VALERO PAVIA, MARIA ISABEL

DNI

Motiu

...868-H
…873-N
...377-M
...624-J

2
3
1
1

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Motius
1.- Presenta document distint al exigit en les Bases Generals a efectes d’exempció de la
corresponent tasa. (Certificat de situació laboral).
2.- Certificat de situacio laboral fora del termini de presentació d’instancies.
3.- No presenta justificant abonament de la tasa ni document que acredite l’exempció.
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.
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.
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