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DECRET 763/2016

CERTIFICAT PROVISIONAL D'ADMESOS I COMPOSICIÓ TRIBUNAL
QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ
TEMPORAL D´UN CONDUCTOR D´AMBULÀNCIA (TRANSPORT NO
ASSISTIT)
Don Francisco Javier Llobell Tuset, Secretari General de l'Ajuntament
de Paiporta.
CERTIFICA: Que la Sra. Alcaldessa ha dictat el Decret núm 763/2016,
el contingut literal és el següent:
Examinat l'expedient relatiu a la contractació laboral temporal per acumulació de
tasques d'un conductor d'ambulància (transport no assistit) amb quants
antecedents, informes i documents obren en el mateix, sobre la base dels següents
ANTECEDENTS DE FET
I.1.- Vista la providència d'iniciació de la regidora d'Hisenda i Administració General,
així com l'informe del Departament de Personal i de l'Àrea de Seguretat Pública i
Emergències, i ja que l'Ajuntament necessita constituir una borsa de treball de
conductor d´ambulància, s'han redactat unes bases per a regir les corresponent
proves selectives per a la constitució d'aquesta borsa de treball.
Considerant que en el mes de setembre de 2016 l'empleat municipal contractat
laboralment per aquest Ajuntament que realitza les funcions de conductor
d'ambulància (transport no assistit) té previst gaudir del permís de vacances, i
mentre es constitueix la borsa de treball citada, s'han redactat unes segones bases
reguladores que regiran la selecció a efectes de la contractació temporal mitjançant
publicitat a través d'oferta a la Oficina d'Ocupació del SERVEF, així com al tauler
d'edictes i la web municipal, donada la urgència i la necessitat inajornable.
I.2.- En el termini de deu dies hàbils concedits a tal efecte s'han presentat onze
sol·licituds per a participar en el procés selectiu, que han sigut remeses per
l'Oficina d'Ocupació del SERVEF, de conformitat amb el que es disposa en la base
quarta de les reguladores del procés.
I.3.- Aquesta Alcaldia ha determinat la composició del tribunal qualificador del
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concurs tenint en compte les bases de la convocatòria, per la qual cosa es fixen
unes assistències que s'han de meritar d'acord amb una sessió previsible tenint
consciència del nombre d'aspirants i el temps necessari per a la realització d'una
sessió per a la valoració dels mèrits, tot açò a efectes de reconeixement i
abonament d'indemnitzacions per raó del servei del tribunal qualificador, segons el
document contable RC com a certificat d'existència de crèdit que obra en
l'expedient.

FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- Bases quarta i cinquena de les que regulen el procés selectiu en les quals
s'especifiquen els requisits que han de reunir les sol·licituds presentades pels
interessants i el termini per a la seua presentació.
II.2.- Base sisena de les que regulen el procediment selectiu, que estableix la
composició del tribunal.
II.3.- 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, articles 10 i següents pels quals
s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració
General de l'Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels
Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, aplicable supletòriament als
funcionaris de l'Administració Local, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, Reial Decret 462/2002, sobre
indemnitzacions per raó del servei, i la resta de disposicions concordants i de
general aplicació.
En virtut de quant antecedeix, aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les
atribucions que confereix l'article 21.1r g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, article 41 del R.O.F. I R.J.E.L, i disposicions concordants
i d'aplicació, l'Alcaldia-Presidència dicta la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Declarar provisionalment admesos i exclosos per a participar en el procés
selectiu per a la contractació temporal per acumulació de tasques de conductor
d'ambulància (transport no assistit) els aspirants que seguidament es relacionen:
LLISTAT ADMESOS:
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ORDR
E
DNI

COGNOM I NOM

Conejos Torralba
01 48385527J Francisco
44878938
02 G
Ortiz Sierra Javier
03 X2903418J Popolitov Roman
73758236 Rodríguez Tomás
04 L
Sergio
52670460 Roig Pardo
05 T
Francisco
LLISTAT EXCLOSOS:
Nº

DNI

NOM

MOTIU

01

53207560 Blasco Viudez Iván
G

No
aporta
titulació
ni
documentació
a
efectes
d'acreditar requisit aspirant.

02

52648335 Cantos Esteve Eva No
aporta
titulació
ni
R
María
documentació
a
efectes
d'acreditar requisit aspirant.

03

22541077 Mansilla Seguí Pedro No
aporta
titulació
ni
L
documentació
a
efectes
d'acreditar requisit aspirant.

04

52688142 Romero
H
Jesús

Macario No
aporta
titulació
ni
documentació
a
efectes
d'acreditar requisit aspirant.

Pàgina 3 de 5
Identificador: CCtE cj/e 7qlC oBI3 w2bF jQEv +M8=

05

53203721 Ruiz Nieto Alan
Y

No
aporta
titulació
ni
documentació
a
efectes
d'acreditar requisit aspirant.

06

73642497 Sánchez
Moreno No
aporta
titulació
ni
Q
Antonio Manuel
documentació
a
efectes
d'acreditar requisit aspirant.

TERCER.- El tribunal qualificador estarà composat pels membres següents:
President: Sr. Emili Pérez Soriano, inspector de la Policia Local de l'Ajuntament de
Paiporta.
Suplent: Sr. Eugenio Martínez Salido, inspector de la Policia Local de l'Ajuntament
de Paiporta.
Vocal: Sr. Gerardo Martínez Tribaldos, agent de la Policia Local de l'Ajuntament de
Paiporta.
Suplent: Sr. Ángel Cuevas Leal, agent de la Policia Local de l'Ajuntament de
Paiporta.
Vocal: Sra. María José Moya Tarazona, administrativa de l'Ajuntament de Paiporta.
Suplent: Sra. Nieves Tarazona Mateu, administrativa de l'Ajuntament de Paiporta.
Vocal: Sra. Pilar Benlloch Sabater, administrativa de l'Ajuntament de Paiporta.
Suplent: Sra. Rosa Bernardo Montesa, administrativa de l'Ajuntament de Paiporta.
Secretari: Sr. Francisco Javier Llobell Tuset, secretari de l'Ajuntament de Paiporta.
Suplent: Sra. María Rosario Castillo Devis, TAG de l'Ajuntament de Paiporta.

QUART.- Publicar al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la web municipal la llista
provisional d'admesos i exclosos, així com la composició del tribunal, fent constar
que el termini per a presentar al·legacions és de tres dies hàbils a partir del següent
a la publicació de la mateixa al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
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I perquè conste en l'expedient de la seua raó i davant l'organisme públic que
corresponga, expedisc el present certificat d'ordre, i amb el vistiplau de la Sra.
Alcaldessa, en Paiporta a 11 d'agost de 2016.

MERCEDES GENIS BLANQUER
Fecha firma: 12/08/2016
Ciudadanos
ACCV
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ISABEL MARTIN GOMEZ
Fecha firma: 12/08/2016
ALCALDIA AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

