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RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA DE L'ÀREA
DE MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el divuit d’abril
de dos mil dèneu va adoptar acord d'aprovació de les Bases específiques per a la
provisió temporal pel sistema de millora d’ocupació d’administratiu d’Administració
General i formació de borsa de treball. En el seu compliment, les mencionades Bases
específiques van ser publicades en el Tauler d’Anuncis i a la pàgina web institucional,
concedint-se un termini de deu dies hàbils per a presentació d'instàncies, periode que va
finalitzar el passat 16 de maig de 2019.
Resultant que, les mencionades bases específiques estableixen que una vegada
finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el Sr. Alcalde o per Delegació del
Regidor competent dictarà resolució que es publicarà al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament aprovant la llista provisional d’admessos i exclossos concedint-se un
termini de 5 dies hàbils per a l’esmena de defectes i/o presentació de reclamacions,
període que va finalitzar el 4 de juny de 2019, de conformitat amb la legislació vigent
sobre Procediment Administratiu Comú.
Que en aquest termini, es comprova que el Sr. Pablo Ros Collado amb DNI
......034-E, la Sra. Teresa Carmen Ruiz Beltrán amb DNI ...144-W y el Sr. Benito
Maestro Picó amb DNI...171-D, presentaren correctament les respectives instàncies en
temps i forma, i malgrat això no han sigut inclosos a la llista provisional d’admesos,
per la qual cosa procedeix la seua inclusió.
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’u d’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.”
Considerant que la base específica quarta estableix respecte l’òrgan de selecció
que, per a la valoració de les proves i mèrits al·legats pels aspirants es designarà una
Comisió de Valoració als termes de la legislació sobre ocupació pública vigent,
composta per un President, un Secretari i tres vocals, amb els seus respectius suplents,
tots aquests funcionaris de carrera.
Per tot això, esta regidoria, fent ús de les 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 3686 de 28/6/2019, RESOLC:
PRIMER: Incloure en la llista d’admesos al Sr. Pablo Ros Collado amb DNI
...034-E, a la Sra. Teresa Carmen Ruiz Beltrán amb DNI ...144-W i al Sr. Benito
Maestro Picó amb DNI ...171-D.
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SEGON: Excloure de la llista d’admesos a la Sra. Rocio Sales Iglesias amb
DNI… 821-B, per no trovar-se en situació de servei actiu segons exigix la base segona
d’aquest procediment selectiu.
TERCER: Elevar a definitiva la llista fins ara provisional amb la inclusió de les
persones nomenades en el primer punt, i amb exclusió de la persona nomenada al punt
anterior.
QUART: Nomenar la següent Comissió de Valoració:

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

President:
Titular: Carlos A. Precioso Estiguín
Suplent: Sonia Pinilla Jover
Secretari:
Titular: Vicenta Català Sanchis
Suplent: Enrique Sancho Blasco
Vocals:
Titular: Amparo Soria Calabuig
Suplent: Antonio Forcadell Plasencia
Titular: Jorge Beltrán Bru
Suplent: Javier Aleixandre Roqueta
Titular: Juan Antonio Ramírez Fuster
Suplent: Sergio Heras Villar
CINQUÈ: Convocar als membres del òrgan de selecció per al pròxim día 10 de
setembre a les 9 hores a les dependències del Departament de Personal i RR.HH al
objecte de procedir a la valoració dels mérits aportats pels interessats.
Així ho mana i signa la regidora delegada de l’Àrea de Modernització de
l’Administració, 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.

Resolución Nº 3891 de 07/07/2019 - AJUNTAMENT DE SAGUNT

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

Hash SHA256:
kHBiApC0fjlVcS2KcD
yuvtIlIbVRJXRns2r3v
BU7lFM=

Código seguro de verificación: PA3FTH-6VYUAPGF

Pág. 2 de 2

