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RESOLUCIÓ DEL REGIDOR DE L'ÀREA
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL I TRANSPARÈNCIA
Per resolució del regidor delegat de l’Àrea d’Administració Local i
Transparencia núm. 1080 de data vint i huit de febrer de 2019, es va resoldre i fer publica
la llista definitva d’admesos i exclosos en el procediment selectiu per a la formació de
una bolsa de Tecnics Superiors Economistes, segon les Bases específiques aprovades per
la Junta de Govern Local en sessió ordinaria de vint i tres de novembre de 2018,
publicades al BOP de Valencia núm 241 de 17 de desembre de 2018.
Resultant que la Sra. Carolina Conejos Vidal amb DNI ...868-H va ser exclosa
del procediment selectiu per aportar certificat de situació laboral emés el 17 de desembre
de 2018, es a dir fora del termini de instancies.
La interesada va presentar en el periode de esmenes, instancia sol·licitant la seua
admisió, aportant certificat de periodes de inscripció, informe de vida laboral i certificat
de situació laboral emés el 23 de gener de 2019, es a dir fora del termini de instancies
(18/12/2018 a 2/1/2019).
Igualment, la Sra. Mª Isabel Valero Pavia amb DNI ...624-J qui va ser exclosa
del procediment selectiu per aportar document distint al exigit per les Bases Generals per
a l’exempció de la tasa corresponent, presenta en periode d’esmenes instancia adjuntant
certificat de situació laboral emés el dia 3 de febrer de 2019, es a dir fora del termini de
instancies abans dit.
Resultant que per un error material no es van resoldre les peticións d’esmena de
tots dues interesades, procedeix rectificar la resolució per la qual es fa publica la llista
definitiva d’admesos i exclosos en aquest procediment i desestimar les reclamacións
formulades pels motius següents.
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.
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.”
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Igualment, cal assenyalar 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 dins el termini de
presentació d’instàncies.

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

Considerant que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 octubre estableix que:
“Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment,
d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes.”
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:
ÚNIC: Rectificar la resolució del regidor delegat de l’Àrea d’Adminsitració
Local i Transparencia núm. 1080 de data vint i huit de febrer de 2019, en el sentit
següent:
On diu “ Primer.- Desestimar les reclamacions formulades per Lucia Sanchis
Colas amb DNI ...377-M, per no ajustar-se amb el que disposen les Bases Generals
aprovades per aquesta Administració”
Cal dir “Primer.- Desestimar les reclamacions formulades per Lucia Sanchis
Colas amb DNI ...377-M, per Carolina Conejos Vidal amb DNI ...868- H i per Mª Isabel
Valero Pavia amb DNI ...624-J, per no ajustar-se amb el que disposen les Bases Generals
aprovades per aquesta Administració”
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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