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ANUNCI
Pel present, es fa públic, a l'efecte de notificació previstos en l'art. 45 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, que pel Sr. Delegat de l'Àrea d'Estratègia, Innovació i Economia s'ha
dictat Decret núm. 2431/2021, de 17 de maig, de constitució de borsa de treball de
Tècnic Superior en Integració Social, amb el següent tenor literal:
“Finalitzat el procés selectiu convocat per Decret núm. 2447/2020, de 17 de
juny, d'aquest Ajuntament per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic
Superior en Integració Social i vista la proposta formulada pel Tribunal Qualificador
de l'esmentat procés de conformitat amb l'ordre de puntuació final obtinguda.
Atès que la Llei 10/2010 de 9 de juliol, de la Generalitat d'Ordenació i Gestió
de la Funció Pública, en els seus articles 16 i 18 contempla l'existència de borses de
treball i el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el
Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la
funció pública valenciana, regula en els seus articles 34 i següents les bosses
d'ocupació temporal en els quals es preveu, entre altres, que en absència de bosses
d'ocupació temporal i, fins que, es conformen les resultants de la corresponent oferta
d'ocupació pública, podran constituir-se bosses a través de proves selectives o pel
sistema de baremació de mèrits i experiència, remetent en l'àmbit de l'Administració
Local a les normes de constitució i funcionament que es dicten per l'òrgan competent
en l'entitat local, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals en el marc de la
respectiva taula de negociació.
Considerat el que es disposa en l'art. 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que preveu la
publicació dels actes administratius, fent efecte de notificació, en el cas, entre altres,
de procediments selectius o de concurrència competitiva de qualsevol tipus.
Vist l'informe emès pel Director del Servei de Personal en l'expedient del
referit procés selectiu.
En virtut de l'exposat i en ús de les facultats que m'han sigut delegades per la
Junta de Govern Local en sessió de data 1 de juny de 2020, pel present, DISPOSE:
1.- Constituir una borsa de treball de Tècnic Superior en Integració Social per
a atendre les necessitats temporals en aquest Ajuntament, per mitjà de nomenament
de funcionari interí, conforme al que disposa l'article 16 (apartats b, c i d) de la Llei
10/2010 de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública i
del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el

Pàgina 1 de 3

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: OWO6 n/lo ozmm GTnt 2ONJ HnuA FnI= (Válido indefinidamente)

Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de treball i Mobilitat del personal de la
funció pública valenciana, o per mitjà de contractació laboral de caràcter temporal,
que estarà integrada en l'ordre que s'indica pel següent personal:
ORDRE

COGNOM 1

COGNOM 2

NOM

DNI

1

NAVARRO

VAZQUEZ

VICTOR MANUEL

***6129**

2

COLL

BELENGUER

LORENA

***1834**

3

DEFEZ

VALERA

ANA AVELINA

***0805**

4

DOMINGO

SEBASTIAN

JAVIER EUSEBIO

***5962**

5

JURADO

CUADRADO

***0421**

6

NAVARRO

LAVERNIA

7

GARCIA

HERVAS

CRISTINA
DESAMPARADOS
ESTRELLA
VERONICA

8

MATEU

GAMERO

LAURA

***0860**

9

MATEO

GUIMERA

M. PILAR

***3910**

10

CARRION

CABALLO

MIREIA

***1256**

11

FERRER

RAMOS

LUCIA

***7660**

12

DAMASO

CASANOVA

GEMA

***9234**

***7317**
***8309**

2.- La citada borsa de treball es regirà per les normes de funcionament que
formen part de les bases reguladores del present procés selectiu aprovades per
acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2020.
3.- La borsa de treball tindrà vigència en tant no s'esgote i, en tot cas, perdrà
la seua vigència amb la celebració d'un nou procés de selecció del qual es
constituïsca una nova borsa de treball, sense perjudici que l'Ajuntament, en
qualsevol moment, puga acordar l'extinció de la mateixa si ho considera oportú.
4.- Donar compte del present Decret a la Mesa General de Negociació de
l'Ajuntament.
5.- Publicar, en el tauler d'anuncis electrònics i en la pàgina web de
l'Ajuntament, anunci del present decret amb expressió dels recursos que en Dret
procedisquen, a l'efecte de notificació als interessats.”
Contra el citat acte, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb els
articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa
administrativa podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós-administratiu de la província de València o, indistintament a la seua
elecció, en els d'aquella circumscripció en què tinga vosté el domicili, sempre que
siga en la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà a la notificació o
publicació d'aquest acte. No obstant això, de conformitat amb el qual disposen els
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articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques i l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, podrà interposar-se potestativament
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat aquest acte, en el termini
d'un mes, comptat en els termes regulats en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Tot això sense perjudici que puga interposar qualsevol un altre que estime pertinent.
A Torrent, a la data de signatura electrònica del present document.
EL SECRETARI GENERAL DE L’ADMINISTRACIO MUNICIPAL,
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