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 vint-i-cinc de juny de dos mil vint, per l’alcaldia s’ha dictat
la següent la següent Resolució nº 152/2020
:
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.
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 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.
Vist el contingut de l’acta de baremació subscrita pels membres del Tribunal de
data 23 de juny de 2020:
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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.

“Atés que els CANDIDATS ADMESOS:Nom i Cognoms
CST605D
MBS415Q

Atès que els mèrits que es baremaran a l'efecte de la present convocatòria són
els següents:
6.1.- Experiència Professional: Com a màxim es podran aconseguir 50 punts en aquest
apartat
Per cada mes complet de serveis prestats en igual tasques que comprenen el lloc
al qual s'opta: 0,25 punts.
L'experiència professional s'acreditarà mitjançant l'aportació d'Informe original de la
vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el qual
consten expressament els períodes en alta en el sistema de la Seguretat Social i
els grups de cotització.
A la vida laboral s'acompanyaran, còpia dels contractes corresponents o certificat
de l'empresa o administració de prestació de serveis. No es valoraran els serveis
prestats que no consten en la vida laboral, o que no s'aporten els corresponents
contractes laborals.
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6.2.- Cursos. Per cada curs de formació o perfeccionament relacionat amb les tasques del lloc
a ocupar, dels quals els interessats posseïsquen certificat o credencial d'assistència, convocats
o homologats per centre o organisme oficial de formació, amb una duració igual o superior a les
5 hores, es valoraran fins a un màxim de 6 punts de la següent manera:
• Per cada curs de 50 o més hores de duració 2 punts.
• Per cada curs de 20 fins a 49 hores de duració 1’5 punts.
• Per cada curs de 10 fins a 19 hores de duració 0,5 punts.
• Per cada curs de 5 fins a 9 hores de durada 0’25 punts.
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EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

CST605D

0,00

0,00

0,00

2

MBS415Q

20,75

0,00

20,75

TOTAL

NOM I COGNOMS

1

CURSOS DE FORMACIÓ I
PERFECCIONAMENT

N ORDRE PRELACIÓ SELECCIÓ
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Vistos els documents aportats en acreditació dels mèrits de cadascun dels
aspirants, es procedeix a baremar l'aspirant, aconseguint el següent resultat:

De conformitat amb el que s'estableix en les Bases, es proposa la realització de
les entrevistes dels següents candidats/as:
MBS415Q

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.

Atès que ha finalitzat l’Estat d’Alarma, declarat pel Ministeri de la Presidència
en data 14 de març de 2020, RD 463, i les seues successives pròrrogues, aplicant-se

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

una nova normativa de mesures de prevenció, contenció i coordinació de la crisi
sanitària provocada pel COVID-19, que permeten l’atenció al públic per les
administracions públiques, adoptant-ne les mesures de seguretat i prevenció previstes
en dita normativa i vist allò disposat a la legislació vigent en virtut de les atribucions
que se li confereix a esta Alcaldia, RESOLC:
PRIMER.- Convocar als/les aspirants a l’entrevista que tindrà lloc el 30 de juny
de 2020 a les 13:00 hores a les oficines de l’Ajuntament d’ Atzeneta d’Albaida.
SEGON.- Publicar la present Resolució al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament als
efectes oportuns, que esdevindrà definitiva en el cas de no presentar-se reclamacions
en el termini de dos dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la
mateixa.
TERCER.- 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, a Atzeneta
d’Albaida, vint-i-cinc de jun de dos mil vint.

Signat: Jose H. Descals Guerrero
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Vist i Plau
L’Alcalde.

El Secretari Accidental

Signat: Carles E. Ibars Fortuño

