AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

SALVADOR FEMENIA PEIRO ( 1 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 10/06/2021
HASH: 6b8fc2d0d18b8a66761a6835624ccb42

María Canet Amat, Secretaria Interventora de l’Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa, província de València, CERTIFIQUE:
Que en la Sessió ordinària de la Junta de Govern local de l’Alqueria de la Comtessa
celebrada el dia 7 de JUNY de 2021 es va adoptar entre altres, el següent acord que
transcrit diu:
“A la Vista la Provisió d’Alcaldia de 3 de maig de 2021 on es justifica la
necessitat de constituir una Borsa d'ocupació temporal per a la contractació temporal de
personal que coordine i desenvolupe les diferents activitats socioeducatives i
socioculturals que es puguen organitzar com a conseqüència del desenvolupament de les
diferents activitats d’oci i temps lliure que es realitzen al municipi de l’Alqueria de la
Comtessa, com l’Escola d’estiu, el campament d’estiu, l’Escola de Nadal, l’Escola de
Pasqua, etc., baix la modalitat de contractació laboral per obra o servici determinat.

De conformitat amb les bases aprovades en sessió ordinària de la Junta de
Govern local de l’Alqueria de la Comtessa celebrada el dia 10 de maig de 2021 i en ús
de les meues atribucions, de conformitat amb el que es disposa per l'article 15 del
Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció
pública valenciana aprovat per Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, es proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD
PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i
exclosos:
Relació d’Aspirants Admesos
LORENTE NADAL MARTA
MAÑO ROSELLO AIDA
SANMATEU LLINARES TATIANA
MONCHO GONZALEZ MARIA AMPARO

***4463**
***5552**
***3837**
***3623**

Relació d’Aspirants Exclosos

IBORRA BARBER PAU

***3541**

No complir el requisit
d’estar en possessió
del títol de Curs de
monitor i monitora
d’activitats de temps
lliure
educatiu
infantil i juvenil.
(Curs homologat per
l’IVAJ).
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MARIA CANET AMAT ( 2 de 2 )
SECRETARIA
Data Signatura : 10/06/2021
HASH: c8f828ee01d5d5e50a19bf41dfec8adf

A la vista de l’Informe de Secretaria de data 4 de maig de 2021 on es determina
la legislación aplicable i el procediment a seguir.
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SEGON. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos en la web d'aquest
Ajuntament i en el Tauler d'anuncis, concedint un termini de 3 dies hàbils a partir de la
publicació d'aquest anunci en la seu electrònica, per a formular reclamacions, entenentse elevat a definitiu el present Acord si no es presentaren.

Membre
President
Suplent
Vocal
Suplent
Vocal
Suplent
Vocal
Suplent
Secretaria
Suplent

Identitat
Eduard Part Ribes, ADL de l’Ajuntament de l’Alqueria
de la Comtessa.
Lucia Emilia Pastor Borrás, Secretària de l’Ajuntament
del Puig de Santa Maria
Mª Angels Femenia Peiró, administrativa de
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.
Ferran Seguí Sanmateu, auxiliar administratiu de
l’Ajuntament de Guardamar de la Safor.
Mª Isabel Amat Ibáñez, Secretària-Interventora de
l’Ajuntament de Guardamar de la Safor.
Ester Joana Lara Martí, Secretaria Interventora de
l’Ajuntament de Massalavés.
Mª José Català Martí, auxiliar administratiu de
l’Ajuntament de Guardamar de la Safor.
Mª Dolores Peiró Signes, Administrativa de
l’Ajuntament de Beniarjó.
María Canet Amat, Secretària-Interventora de
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.
Maria Engracia García Madrid, Secretària- Interventora
de l’Ajuntament del Real de Gandia.

QUART. Notificar la present resolució als membres designats perquè en prengui
coneixement.
CINQUÈ. Procedir a la valoració dels mèrits aportats pels aspirants i
constitución de borsa d'ocupació temporal per a la contractació temporal de personal
que coordine i desenvolupe les diferents activitats socioeducatives i socioculturals del
municipi de l’Alqueria de la Comtessa
Examinada la documentació que l’acompanya, la Junta de Govern Local,
ACORDA:
PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i
exclosos:
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TERCER. - Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les
corresponents proves a:
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C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Relació d’Aspirants Admesos
LORENTE NADAL MARTA
MAÑO ROSELLO AIDA
SANMATEU LLINARES TATIANA
MONCHO GONZALEZ MARIA AMPARO

***4463**
***5552**
***3837**
***3623**

Relació d’Aspirants Exclosos

IBORRA BARBER PAU

***3541**

No complir el requisit
d’estar en possessió
del títol de Curs de
monitor i monitora
d’activitats de temps
lliure
educatiu
infantil i juvenil.
(Curs homologat per
l’IVAJ).

SEGON. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos en la web d'aquest
Ajuntament i en el Tauler d'anuncis, concedint un termini de 3 dies hàbils a partir de la
publicació d'aquest anunci en la seu electrònica, per a formular reclamacions, entenentse elevat a definitiu el present Acord si no es presentaren.

Membre
President
Suplent
Vocal
Suplent
Vocal
Suplent
Vocal
Suplent

Identitat
Eduard Part Ribes, ADL de l’Ajuntament de l’Alqueria
de la Comtessa.
Lucia Emilia Pastor Borrás, Secretària de l’Ajuntament
del Puig de Santa Maria
Mª Angels Femenia Peiró, administrativa de
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.
Ferran Seguí Sanmateu, auxiliar administratiu de
l’Ajuntament de Guardamar de la Safor.
Mª Isabel Amat Ibáñez, Secretària-Interventora de
l’Ajuntament de Guardamar de la Safor.
Ester Joana Lara Martí, Secretaria Interventora de
l’Ajuntament de Massalavés.
Mª José Català Martí, auxiliar administratiu de
l’Ajuntament de Guardamar de la Safor.
Mª Dolores Peiró Signes, Administrativa de
l’Ajuntament de Beniarjó.
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TERCER. - Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les
corresponents proves a:
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Secretaria
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María Canet Amat, Secretària-Interventora de
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.
Maria Engracia García Madrid, Secretària- Interventora
de l’Ajuntament del Real de Gandia.

Suplent

QUART. Notificar la present resolució als membres designats perquè en prengui
coneixement.
CINQUÈ. Procedir a la valoració dels mèrits aportats pels aspirants i constitución de
borsa d'ocupació temporal per a la contractació temporal de personal que coordine i
desenvolupe les diferents activitats socioeducatives i socioculturals del municipi de
l’Alqueria de la Comtessa.”
I als efectes legals oportuns, i a reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta
corresponent, s'emet la present certificació, amb el vistiplau de l’alcalde-president de
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.
Vist i plau L’Alcalde
Salvador Femenia Peiró

La Secretaria-Interventora
María Canet Amat
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