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RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DELEGADA DE L’ÀREA
DE MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 10 de
maig de 2019 va adoptar acord d’aprovació de les bases específiques per a la provisió
definitiva del lloc de treball singularitzat corresponent a Cap de Secció de Gestió
Tributària, que a continuació s'especifica, pel sistema de concurs, enquadrat en l’Escala
d'Administració General, Grup A, Subgrup A1, categoria Tècnic de Administració
General 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
1.109.1

Denominació
Cap Secció

Adscripció
G.Tributària

CD
25

CE
A1-5

A estos efectes, 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 27 de febrer de 2018), es va obrir un termini de
15 dies hàbils per presentació de sol·licituds, període que ha comprès des del dia 30 de
maig fins el dia 19 de juny de 2019.
Considerant que l’article 8.1 de les mencionades bases generals extableix que
finalitzat el termini de presentació d’instàncies 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 admès i exclòs, la comissió de valoració procedirà a
avaluar els mèrits al·legats pel personal concursant.
Considerant que en les bases generals esmentades en l’article 10.3 s’extableix
que la autoritat competent nomenarà una comissió de selecció, que es regirà pel disposat
en l’article 7 d’estes bases i que constituirà el òrgan colegiat encarregat de, una vegada
comprovat pel departament de Personal el compliment dels requisits de participació del
personal aspirant de la que derivarà el llistat de personal aspirant admés i exclòs, emetrà
informe dels mèrits aportats, efectuarà la proposta, no vinculant, d’adjudicació del lloc
de treball.
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 3632 de 21 de juny del 2019, RESOLC:
PRIMER: Fer públic el llistat d’aspirants admesos i exclosos en el procediment
segons el detall següent:
ADMESOS

Antonio Forcadell Plasencia
EXCLOSOS

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

SEGON: Nomenar la següent Comissió de Valoració en compliment de les bases
generals:
President:
Titular: Carlos A. Precioso Estiguín
Suplent: Salvador Martínez Abellán
Secretari:
Titular: Emilio Olmos Gimeno
Suplent: Josefa Mª Esparducer Mateu
Vocals:
Titular: Sonia Pinilla Jover
Suplent: Francisco Efren Marset Juan
Titular: Ángel Fernández Fuertes
Suplent: Juan José Enguix Martínez
Titular: Fernando García Gómez
Suplent: Begoña Incháurraga Álvarez
TERCER: Davant la composició de la Comissió de Valoració, podrá promoure’s
incident de recusació pels motius i en la forma prevista als arts. 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
QUART: Convocar al aspirant el día 23 de setembre de 2019, a les 12:30 hores a les
Dependències del Departament de Personal i RR.HH al objecte de dur a terme l’entrevista i
la defensa de la memòria presentada d’acord en allò que estableixen les bases generals de la
convocatòria.

Vist el contingut de la proposta anterior, procedisc a la seua aprovació.
Així ho mana i signa la regidora-delegada de l'Àrea de Modernització de
l’Administració, per delegació de competències, en virtut de Resolució de l’Alcaldia nº
3632 de vin-i-un de juny de dos mil dènou, en el lloc i la data assenyalats al
començament, igualment signa l’Oficial Major actuant per substitució com a Secretaria
General, que dóna fe de l'acte i n'ordena la transcripció al Llibre de Resolucions
corresponent.
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