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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

EL SECRETARIO/A
JOSEFA MARIA ESPARDUCER MATEU
30/10/2020

FIRMADO POR

Vist que per la Delegació de Promoció Econòmica Ajuntament se sol·licita la
contractació de dos Tècnics Informàtics i un Tècnic en Màrqueting Digital amb el títol
de Grau Universitari o equivalent, en tots dos cassos per a la execució del programa
EMPACE Projectes experimentals 2020.
Atès que, actualment no hi ha borsa de treball de cap d’aquestes categories
professionals i davant la necessitat sorgida i urgència, es oportú dur a terme la petició de
l’oferta d’ocupació corresponent al LABORA, que ho seran d’àmbit comarcal.
Considerant que l’article 103 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
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 dels qui reunisquen els requisits exigits.
Considerant que per la urgència i temporalitat del Programa subvencionat
s’estima com més adequada la selecció dels aspirants mitjançant un concurs de mèrits,
tenint-se en compte a efectes de valoració únicament aquells que consten a les Bases
Generals que han de regir en les convocatòries de proves selectives per al nomenament
o contractació de personal funcionari interí o contractat laboral aprovades per Acord de
la Junta de Govern Local de 13 de novembre de 2015 (BOP Valencia núm. 228 de 26XI-2015).
A la vista de tot el que s’exposa, aquesta l’Alcalde President en ús de les
competències que la legislació sobre el règim local vigent m’atorga, RESOLC:
PRIMER.- Formular oferta genèrica al LABORA, als efectes de seleccionar a
dos Tècnics Informàtics i un Tècnic en Màrqueting Digital amb el títol de Grau
Universitari o equivalent, 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 es 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:
Secretari:
Vocals:
-

AJUNTAMENT DE SAGUNT

Titular: Sonia Pinilla Jover
Suplent: José Cortina Vallcanera
Titular: Antonio Forcadell Plasencia
Suplent: Victoria Belis Herreras
Titular: Fernando García Gómez
Suplent: Enrique Tort Viñals
Titular: David Domínguez Pérez
Suplent: Juan José Enguix Martínez
Titular: Mª José Vila Pla
Suplent: Rosa Violeta Herrero Lluesma
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TERCER.- Davant la composició del Tribunal de selecció es podrà promoure
incident de recusació pels motius i en la forma prevista en els art. 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 10 de novembre.
EL SECRETARIO/A
JOSEFA MARIA ESPARDUCER MATEU
30/10/2020
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QUINT.- Establir com a data per a la baremació dels mèrits al·legats el proper
dia 13 de novembre, a l’hora de les 8.30 hores a les dependències de RH i Personal.
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.

AJUNTAMENT DE SAGUNT
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