Recursos Humanos
Expediente 208135C

NIF: P4622200F

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Resultant que, per la Delegació de Turisme d’aquest Ajuntament, se sol·licita la
contractació temporal de 2 Auxiliars de Turisme, per a la prestació de serveis al període
estival del any 2019.
Resultant que, esgotades les crides de la borsa de treball d’aquesta categoria
professional i davant la necessitat sorgida, es oportú dur a terme la petició d’una oferta
d’ocupació al SERVEF, que ho serà d’àmbit comarcal.
Considerant que l’article 103 de la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de
Bases de Règim Local disposa, que el personal laboral serà designat per la pròpia
corporació, d’acord amb els principis de mèrit i capacitat, i amb el màxim respecte al
principi d’igualtat d’oportunitats de tots els qui reuneixen els requisits exigits.
A la vista de tot el que s’ha exposat i de conformitat amb la legislació vigent,
concretament el que preceptua l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, RESOLC:
PRIMER.- Formular oferta genèrica al SERVEF, als efectes de seleccionar dos
Auxiliars de Turisme, d’entre els candidats proposats per aquest organisme i resta
d’aspirants que es presenten, per al seu nomenament.
SEGON.- Nomenar als qui a continuació se relacionen, com a membres del
Tribunal de selecció encarregat de fer la baremació dels documents aportats pels
aspirants, als efectes de la selecció i la posterior contractació laboral.
President:
Titular: Carlos A. Precioso Estiguin
Suplent: Efrén Marset Juan
Secretari:
Titular: Emilio Olmos Gimeno
Suplent: Antonio Forcadell Plasencia
Vocals:
Titular: Fernando García Gómez
Suplent: Vicenta Català Sanchis
Titular: Enrique Tort Viñals
Suplent: Amparo Blasco Ramón
Titular: Vicente Arrones de la Asunción
Suplent: Jose Miguel Pes Ariño
TERCER.- Davant la composició de la Tribunal de selecció podrà promoure’s
incident de recusació pels motius i en la forma prevista als arts. 23 i 24 de la Llei
40/2015, del 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
QUART.- Donar publicitat d’aquesta resolució a la web institucional per a que
les persones interessades presenten mèrits fins el proper 17 de juny.
QUINT.- Establir com a data per a la baremació dels mèrits al·legats el proper
dia 18, a l’hora de les 8.30 hores a les dependències del departament de RH i Personal.
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LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Així ho mana i signa l’Alcalde-President, en el lloc i la data assenyalats,
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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