Recursos Humanos
Expediente 121823Z

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-set de
juliol 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 d’Administratius per al seu nomenament interí o la seua posterior
contractació laboral, si és procedent, mitjançant el sistema de concurs-oposició.
En compliment de les Bases Generals, i transcorreguts els actes de tràmit
procedents, per resolució de la regidoria delegada de l’àrea d’administració local i
transparència núm. 1945 de data 3 d’abril de 2019 es va fer publica la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos, data de la primera prova del procediment selectiu, aixi
como el nomenament i composició del tribunal de selecció corresponent.
Resultant que la funcionaria Begoña Garcia Macián, qui va ser designada com a
vocal suplent en aquest tribunal de seleccio comunica al departament de personal la
concurrencia d’una causa d’abstenció que impedeix la seua inclusio com a membre del
tribunal, en este cas per tindre un vincle de parentesc en tercer grau de consanguinitat
amb un aspirant.
Considerant que l’article 23.2 lletra b) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques, assenyala entre d’altres, com a causa
d’abstenció la següent: “tindre un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el
parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb
qualsevol dels interessats (…)”
Considerant la Base General Sexta relativa a la composició dels tribunals de
selecció en els procediments per a la constitució de borses de treball temporal d’aquesta
Administració (BOP núm. 228 de data 26 de noviembre de 2015)
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 7/85, 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: Aceptar la causa d’abstenció alegada per part de la funcionaria
Begoña Garcia Macián, i conseqüencia revocar el seu nomenament com a vocal suplent
en el tribunal de referencia.
SEGÓN: Designar a Javier Aleixandre Roqueta, com a vocal suplent en el
tribunal del procediment selectiu per a la formació d'una borsa de treball temporal de la
categoria d’Administratius.
TERCER: Fer pública aquesta resolució per a coneixement general.
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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