AJUNTAMENT D’ ATZENETA D’ALBAIDA
C/ M. de Deu dels Desemparats, 38 - 46.869 Atzeneta d’Albaida
Tel. 96 235 9161 - Fax 96 235 65 59

Carles Enric Ibars Fortuño, Secretari Accidental de l’Ajuntament d’Atzeneta
d’Albaida (Valencia)
CERTIFIQUE: Que en data huit de juliol de dos mil vint, per l’alcaldia s’ha dictat la
Resolució nº 168/2020 següent:
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
VIST l’expedient d’aprovació de la creació de la borsa de treball per a
contractar a un OFICIAL D'OBRES I OFICIS VARIS a l’Ajuntament del d’Atzeneta
d’Albaida, les bases de la qual van ser aprovades per Resolució de l’alcaldia nº 131,
de 3 de juny de 2020.
VIST que en data 15 de juny de 2020, per Resolució de l’Alcaldia nº 139 es va
aprovar provisionalment la llista d’ admesos i exclosos al Procés.
VIST que aquesta aprovació provisional ha sigut exposada al públic durant el
termini de dos dies naturals a la pàgina web municipal, concretament els dies 16 i 17
de juny de 2020, durant el quals no s’ha presentat ninguna al·legació.
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CARLES ENRIC IBARS FORTUÑO (SECRETARIA/O
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VISTA l’Acta de Baremació subscrita pels membres del Tribunal de data 23 de
juny de 2020, el resultat de la qual és

N ORDRE PRELACIÓ SELECCIÓ
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JOSE HERMENEGILDO DESCALS GUERRERO
(ALCALDE/SA)

VIST el Decret de l’Alcaldia nº 141 de 22 de juny, d’elevació a definitiva la Llista
d’ admesos i Exclosos, nomenament de Tribunal i convocatòria per a procedir a la
baremació del concurs de mèrits.

De conformitat amb el que s'estableix en les Bases, es proposa la realització de
les entrevistes dels següents candidats/as:
MBS415Q
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VIST que amb data 25 de juny de 2020 es va dictar Resolució d’Alcaldia nº 152
de convocatòria dels aspirants que han superat la fase de concurs per a realitzar la
fase entrevista.
VISTA l’Acta subscrita pels membres del Tribunal de data 30 de juny de 2020,
el contingut de la qual es transcriu continuació:

Les persones candidates que s’han personat i han realitzat la entrevista són les
següents:
MBS415Q
La comissió de valoració s’ha basat amb un guió de preguntes sobre temes
relacionats amb el lloc de treball, consensuat abans de començar la entrevista
individual.
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De conformitat amb el que s'estableix en les Bases, la puntuació final és la
següent:
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Conforme a la qual, les puntuacions assignades són les següents:
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Vist el que estableix la Base 6.3
6.3.- Entrevista
Els aspirants que en la fase de concurs hagen obtingut 20 o més punts, seran convocats per a
la realització d'una entrevista, que tindrà com a finalitat ampliar els coneixements sobre els
mèrits presentats i les aptituds personals per a ocupar el lloc de treball. Es puntuarà fins a 5
punts. Aquesta entrevista es realitzarà utilitzant els mitjans telemàtics disponibles i que a
aquest efecte es comunicarà als aspirants al lloc de treball.
La puntuació final del procés vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes
d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, relacionant-se els candidats que integraran la
borsa de treball, per ordre de puntuació obtinguda (de major a menor) en aquesta selecció.

PRIMER.- Aprovar provisionalment la creació de la borsa de treball per a
contractar el lloc de treball d’Oficial d’obres i oficis varis d’Atzeneta d’Albaida, amb
l’ordre de prelació establert anteriorment.
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Vist allò disposat a la legislació vigent en virtut de les atribucions que se li
confereix a esta Alcaldia, RESOLC:

SEGON.- Donar publicitat mitjançant la publicació del corresponent Edicte en el
Tauló d’Anuncis d’este Ajuntament i en la web municipal perquè els i les interessades
puguen presentar les al·legacions que consideren convenients en el termini de dos
dies hàbils des del següent a la seua publicació.
TERCER.- La present Resolució s’entendrà elevada automàticament a
definitiva en el supòsit que transcorregut el termini anteriorment esmentat no s’hi
presenten al·legacions.
QUART.- Donar compte de la present resolució al Ple en la pròxima sessió
plenària que es realitze.
I perquè així conste, expedeix la present, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde D. José H.
Descals Guerrero, a Atzeneta d’Albaida, data i signatura al marge.

