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DECRET 502/2016

CERTIFICAT LLISTAT DEFINITIU D´ADMESSOS I DATA PRIMER
EXÀMEN DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ DE
LA BORSA DE TREBALL SOCIAL
Don Francisco Javier Llobell Tuset, Secretari General de l'Ajuntament de
Paiporta.
CERTIFICA: Que la Sra. Alcaldessa ha dictat el Decret núm 502/2016, el
contingut literal és el següent:
Examinat l'expedient relatiu a la constitució d'una borsa de treball de
treballador/a social, amb quants antecedents, informes i documents obren en el
mateix, sobre la base dels següents
ANTECEDENTS DE FET
I.1.- Que considerant la necessitat urgent i inajornable de l'àrea de Benestar
Social a aquest efecte de reforçar el servei que es presta i sent prioritari i
essencial a aquest efecte que no es veja minvat el servei esmentat a causa de
l'augment de demanda de concessió d'ajudes socials i altres tràmits
administratius, és pel que en el Butlletí Oficial de la Província de València núm.
74, de data 7 d'abril de 2016 va ser publicat anunci de la convocatòria del procés
selectiu per a la formació d'una borsa de treball de treballador/a social del grup de
titulació A2 per a cobrir temporalment les necessitats de personal de la
Corporació, de conformitat amb les bases reguladores aprovades mitjançant una
resolució adoptada per Decret d'Alcaldia núm. 258/2016, de data 6 d'abril, i el
text íntegre del qual apareix publicat en el tauler d'edictes i en la pàgina WEB de
l'Ajuntament.
I.2.- En el termini de deu dies hàbils concedit a aquest efecte, s'han presentat
trenta-cinc sol·licituds per a participar en el procés selectiu de constitució de
borsa de treball de treballador/a social, de conformitat amb el que disposa la base
quarta de les reguladores del procés.
I.3.- Aquesta Alcaldia ha determinat la composició del tribunal qualificador del
concurs-oposició tenint en compte les bases de la convocatòria, per la qual cosa
es fixa tres assistències a meritar d'acord amb tres sessions previsibles tenint en
compte el nombre de persones aspirants i el temps necessari per a la realització
de dos proves escrites de la fase d'oposició i una sessió per a la valoració de
mèrits, tot això a l'efecte de reconeixement i abonament d'indemnitzacions per
raó del servei del tribunal qualificador, conforme al document comptable RC.
I.4.- Que en el plaç de 5 díes hàbils s´ha subsanat l´instància presentada
telemàticament del aspirant, D. CARLOS MARTÍ LA PEÑA amb DNI 53625338X que
havía presentat dins del plaç de presentación d´instàncies la solicitud per
participar en aquest procés selectiu per tant resulta admés per participar al
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procés selectiu.
FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- Bases quarta i cinquena que regulen el procés selectiu en el qual
s'especifiquen els requisits que han de reunir les sol·licituds presentades per les
persones interessades i el termini per a la seua presentació.
II.2.- Base sisena que regula el procediment selectiu, que establix 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 pel
qual 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 I funcionàries 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 d'aplicació general.
En virtut de quant antecedix, aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les
atribucions que conferix 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 persones admeses i excloses per a participar en el procés
selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de treballador/a social a les
persones aspirants que a continuació es relacionen:
LLISTAT PERSONES ADMESES:

Nº

DNI

NOMBRE

01

43195229X SONIA VERA BONNIN

02

44804418G NOEMI DEL MORAL PAVÓN

03

44527418Q PAULA GÁLVEZ HERRERA

04

45800790Q ANDREA MIGUEL GUTIERREZ

05

53875453T BEATRIZ CARRILLO ÁLVAREZ
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06

21000679T CRISTINA ALMENAR TARAZONA

07

73570432X ROSA MARIA LLOPIS FLORENCIO

08

44878307V PATRICIA GUTIERREZ CARREÑO

09

22585862T LAURA
INFANTE

10

X8632133A VERONIKA TSVETANOVA SPASOVA

11

18454453N SHEILA ESCRICHE ANDRES

12

71429627E MARI PAZ VEGA SANTOS

13

44527829J

14

44516355Q MARIA ALANDES ESTEVE

15

53609536D MARIA CORAL LÓPEZ LOZANO

16

29215032H PILAR MARIA ANDRES GRANELL

17

22646474F MARIA DOLORES JIMÉNEZ GARCÍA

18

24378665E LORENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

19

45929285X MARIA JESÚS SÁNCHEZ SÁEZ

20

22594348E CERES HERNÁNDEZ PÉREZ

21

22589519T LAURA ARCE ROMERO

22

44859579B NOELIA MARIA
RODRÍGUEZ

23

74924408E ISABEL MARIA NIETO ÁLVAREZ

24

22576146J

TERESA

MARTINEZ

SILVIA GARCIA ASENSIO

DE

LA

MARIA PILAR LUCAS SÁEZ
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CRUZ

25

07261221Y ILENE GIMÉNEZ LÓPEZ

26

47082289R MARIA BELÉN CERDÁN NAVARRO

27

18980420S ANNA SANZ BENEDICTO

28

53607696D ANA MARIA RIBERA PEÑALVER

29

20031291Q REYES JUAN ESCALADA

30

44526667R MARINA CHULIA VERDEGUER

31

73553755P ANNA JOSEP CUNYAT MARTINEZ

32

48285438C MARIA LEONOR SORIANO BRESÓ

33

20163175H ESTER CONCEPCIÓN HARO

34

72983650G MARIA ISABEL ASCASO MARTÍNEZ

35

53625338X CARLOS MARTÍ LA PEÑA

SEGON.- Assenyalar per al començament de les proves selectives el dia 10 de
juny de 2016, convocant a este efecte als membres del Tribunal a les 9.00 hores i
als aspirants a les 9:30 hores, en la seu del Centre de Formació de Persones
Adultes (Centre Cultural Municipal) situat en la C/Doctor López Trigo, 3a planta.
TERCER.- Donar publicitat de la present Resolució al Tauler D´Edictes de la
Corporació i página web municipal.

Ho mana i ho signa l'alcaldessa, Sra. Isabel Martín Gómez. 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
6 de junio de 2016.

FRANCISCO JAVIER LLOBEL TUSET
Fecha firma: 06/06/2016
SECRETARIA AJUNTAMENT DE PAIPORTA
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

Identificador: qVjh /PZP l/7n UDO4 iG6N lVJ6 Ucs=

ISABEL MARTIN GOMEZ
Fecha firma: 06/06/2016
ALCALDIA AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

