Recursos Humanos
Expediente 128892R

NIF: P4622200F

RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE L’ÀREA
D’ADMINISTRACIÓ LOCAL I TRANSPARÈNCIA

La Junta de Govern Local, en las sessió ordinària que tingué lloc el dia 25 de
gener de 2019 va adoptar, entre d’altres, acord d’aprovació de les respectives bases per
la provisió definitiva dels llocs de treball corresponents a Cap de Negociats d’Activitats,
Comerç, Educació i Patrimoni, que a continuació s'especifiquen, pel sistema de concurs,
enquadrats en l’Escala d'Administració General, Subescala Administrativa, Grup de
titulació C1, dels referits en l'article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic:
Nº Lloc
1.54.1
1.165.1
1.158.1
1.143.1

Denominació
Cap Negociat
Cap Negociat
Cap Negociat
Cap Negociat

Adscripció
Activitats
Comerç
Educació
Patrimoni

CD
20
20
20
20

CE
C1.7
C1.7
C1.7
C1.7

En compliment de les Bases Generals dels procediments de concursos i lliure
designació aprovades per aquesta administració amb data 9 de febrer de 2018 (BOP de
València núm. 41 de 21 de febrer de 2018), es va obrir un termini de 15 dies hàbils per
presentació de sol·licituds, periode que ha comprès des del dia 13 de febrer fins el dia 5
de març de 2019, i dins el qual s’han formulat les següents peticions:
- Cap de Negociat d’Activitats (1.54.1), la Sra. Laura Guerola Vicente.
- Cap de Negociat de Comerç (1.165.1), la Sra Mª Remedios Tribaldos Roa.
- Cap de Negociat d’Educació ( 1.158.1), la Sra Gemma Lidia Sancho Pastor i la
Sra. Mª Milagros Sánchez Peñarroja.
- Cap de Negociat de Patrimoni (1.143.1), la Sra. Mª Milagros Sánchez Peñarroja.
Considerant que l’article 7 de les Bases Generals relatiu a les Comissions de
Selecció al seu apartat primer disposa que les comissions de selecció són els òrgans
col·legiats de carácter tècnic, nomenats per l'autoritat competent que tenen com a missió
la comprovació i valoració dels mèrits i capacitats,i si escau, aptituds de les persones
candidates, i en general l'execució de les convocatòries de concursos, resolent sobre
l'adjudicació dels llocs convocats, conformement al que es disposa en la respectiva
convocatòria i en les presents bases generals.
Considerant que l’article 8 de les Bases Generals estableix que, finalitzat el
termini de presentació de sol·licituds establit en la convocatòria del concurs i comprovat
pel Servei de Personal el compliment dels requisits de participació de la qual derivarà el
llistat de personal aspirant admès i exclòs, la comissió de valoració procedirà a avaluar
els mèrits al·legats pel personal concursant, realitzant les proves assenyalades en
l'apartat 2 de l'article 4 de les presents bases, si estigueren previstes en la convocatòria, i
adjudicar, amb caràcter provisional, els llocs convocats, conformement al resultat
d'aquesta avaluació i a l'ordre de preferència que, si escau, hagueren fet constar les
persones concursants.
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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 el llistat d’aspirants admesos i exclosos en els respectius
procediments segons el detall següent:
ADMESOS

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

- Cap de Negociat d’Activitats (1.54.1), la Sra. Laura Guerola Vicente.
- Cap de Negociat de Comerç (1.165.1), la Sra Mª Remedios Tribaldos Roa.
- Cap de Negociat d’Educació ( 1.158.1), la Sra Gemma Lidia Sancho Pastor i la
Sra. Mª Milagros Sánchez Peñarroja.
- Cap de Negociat de Patrimoni (1.143.1), la Sra. Mª Milagros Sánchez Peñarroja.
EXCLOSOS

Cap
SEGON: Nomenar la següent Comissió de Valoració:
President:
Titular: Carlos A. Precioso Estiguín
Suplent: Sonia Pinilla Jover
Secretari:
Titular: Consuelo Arrones de la Asunción
Suplent: Vicenta Catalá Sanchis
Vocals:
Titular: Amparo Soria Calabuig
Suplent: Jorge Beltrán Bru
Titular: Yolanda Sanchez Moreno
Suplent: Concepción Pallarés Ariño
Titular: Asunción Portolés Mañez
Suplent: Vicente Arrones de la Asunción

Vist el contingut de la proposta anterior, procedisc a la seua aprovació.

Així ho mana i signa el Sr. Delegat de l'Àrea d'Administració Local i
Transparència, per delegació de competències, en virtut de Resolució de l'Alcaldia nº
321 de data disset de juny de dos mil quinze, en el lloc i data al començament indicat,
signant igualment el Secretari General, que dóna fe de l'acte i ordena la seua
transcripció al Llibre de Resolucions corresponent.
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