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Primer.- Aprovar la constitució d’una borsa d'ocupació temporal tècnics superiors
d'integració social de l'Ajuntament d'Oliva, Escala Administració especial, grup classificació B, el
procediment selectiu per torn lliure mitjançant el sistema de CONCURS OPOSICIÓ formada per
les següents persones que havent superat el procés selectiu, complien l’últim dia de presentació
d’instàncies els requisits exigits en la base tercera i quarta aprovada per Decret d’Alcaldia n.º
1090/2020 de data 28 de maig del 2020 i relacionades segons orde de puntuació total obtinguda
en el procediment selectiu segons figura en l’acta de data 26 d’octubre de 2020.

https://sede.oliva.es/ABSIS/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

RESOLC

Código Seguro de Validación

Basant-se en les funcions i competències que atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, per la
present

Clasificador: Otros Núm. Resolución: 2020/2323 - Fecha Resolución: 02/11/2020

Vista l´acta de data 26 d’octubre de 2020, formulada pel tribunal qualificador de les
proves selectives per a la formació d’una borsa d'ocupació temporal de tècnics superiors
d'integració social, per a efectuar nomenaments com a funcionaris interins quan es done alguna
de les circumstàncies previstes en l’article 10 del Real Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre,
pel que s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic del Empleat Públic i amb conformitat en
les bases que regulen aquest procediment, aprovades per resolució de l’Alcaldia de data 28 de
maig de 2020 i publicades en el Tauler d'Anuncis d’aquest Ajuntament, en la pàgina web d’aquest
Ajuntament i en el BOP de Valencia de 19 de juny de 2020.

Url de validación

Vist el Decret d’Alcaldia n.º 1090/2020 de data 28 de maig del 2020 a on s’aprova la
convocatòria i les bases reguladores per a la constitució de borsa d'ocupació temporal tècnics
superiors d'integració social de l'Ajuntament d'Oliva, Escala Administració especial, grup
classificació B, el procediment selectiu per torn lliure mitjançant el sistema de CONCURS
OPOSICIÓ

Metadatos

MATERIA: PERSONAL
ASUNTO: PROCESO SELECTIVO TÉCNICO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y/O
TÉCNICO/A SUPERIOR DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
OBSERVACIONES:
Nº EXP. GENERAL: 2019/3933
EXP LIBRO: Libro de Régimen Interior 2019/468
INTERESADO:

El Secretari
Fdo. César A. Clavero Narbón

Cesar A. Narbón Clavero

02/11/2020 Secretario

Oliva en la data de la firma electrònica que figura al marge.

02/11/2020 Alcalde
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Quint.- Donar compte del present Decret al servei municipal de RRHH, als representants
dels grups polítics i de la Junta de Personal de l'Ajuntament d'Oliva als efectes procedents.
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Quart.- La crida dels aspirants es realitzarà per mitjà de comunicació telefònica/ telegrama
dirigit al domicili.
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Que el fet de patir malaltia o estar en proces de recuperació de malaltia o accident,
justificat per mitja de la presentació de l'oportu informe mèdic és motiu justificat de rebuig de
l'oferta, per la qual cosa no altera l'ordre de preferència en la mateixa i mantindrà el dret a
romandre en la borsa de treball.

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Oliva, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico
del Ayuntamiento de Oliva. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la
URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación

Tercer.- Quant al seu funcionament es tindran en compte les següents normes, si una
persona inclosa en la mateixa renúncia a ser nomenada funcionaria passarà a ocupar l’últim lloc
de la borsa i si tornarà a renunciar serà exclosa de la mateixa.

Fdo. David González Martínez

Clasificador: Otros Núm. Resolución: 2020/2323 - Fecha Resolución: 02/11/2020

21,69

Segon.- En compliment de l´acord del Ple en sesió ordinària el dia 29 de juny de 2000, la
borsa que s’aprova, anul·la i en conseqüència deixa sense vigor la borsa anterior de la mateixa
categoria professional. En cas de produir-se vacants en qualsevol lloc de treball, i abans d´acudir
a la borsa, s’ofertarà en primer lloc a aquells empleats d´igual o similar categoria a la plaça
ofertada, que en el moment de constituir-se la borsa de treball estigueren prestant serveis i
hagueren cessat en posterioritat a la seua constitució, i després s´ofertarà a les persones que
integren la borsa de treball.

L’Alcalde

Url de validación

LORENA LANDETE BENIMELI
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