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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 1 de MARÇ de 2021 es va adoptar entre altres, el següent acord que
transcrit diu:
A la Vista la Provisió d’Alcaldia de 26 de gener de 2021 on es justifica la
necessitat de constituir una Borsa d'ocupació temporal per a la categoria professional
d’encarregat del Poliesportiu Municipal de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.
A la vista de l’Informe de Secretaria de data 26 de gener de 2021 on es
determina la legislación aplicable i el procediment a seguir.

PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i
exclosos:
Relació d’Aspirants Admesos
ALMODOVAR GALVAÑ DAVID
BARCELO VIDA SALVADOR
BARRACHINA IBARRA CESAR
CHAFER GARCIA NICO
COTS PERALTA ANTONIO
DOMINGUEZ GASCO Mª CONSUELO
ESCRIVA DE LA MATA CARLOS
ESCRIVA SELLES FRANCISCO RAMON
ESTEVAN ARACIL SANTIAGO
ESTRUCH FEMENIA FRANCESC
FERRER CORTES JOSEP
FORRAT FUSTER SERGI
GIRONES TAMARIT FRANCISCO JAVIER
GISBERT MIRALLES ARIADNA
GONZALEZ GARCIA JAVIER
LABUIGA GARCIA JOSE MIGUEL
LORENTE MORATAL MIGUEL
MARTINEZ RUBIO GEMA MARIA
MARTINEZ VENDRELL NEUS
MIRALLES ESCRIBANO ENRIQUE
PAJARON MORERA DANIEL

***7184**
***7448**
***3742**
***4407**
***6607**
***1344**
***2522**
***4378**
***5846**
***5578**
***7227**
***8679**
***0511**
***7898**
***6316**
***9537**
***5855**
***6847**
***1885**
***5734**
***3570**
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De conformitat amb les bases aprovades en sessió ordinària de la Junta de
Govern local de l’Alqueria de la Comtessa celebrada el dia 1 de febrer 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
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PAJARON MORERA DORA
REIG GINER MANEL
RIERA FAUS DAVID
RIERA FAUS ROBERTO
RIPOLL RAMIREZ JORDI
SIGALAT VALLA ANDRES
Relació d’Aspirants Exclosos
CISCAR BOLO FRANCESC

***4198**

FERNANDEZ OTERO Mª
ESTHER

***6107**

PAJARON MORERA VICENTE

***3570**

***4606**
***2742**
***5682**
***5682**
***5363**
***1748**
Causa
No complix el requisit c de la Base 3: Estar en

possessió de la titulació requerida o títol
homologat equivalent en el supòsit de
nacional d'Estat membre de la Unió Europea
o en condicions d'obtindre el títol acadèmic
quan s'han abonat per drets per la seua
expedició. Les titulacions mínimes que
donen accés a aquest procés de selecció són
el títol de Batxiller o equivalent. .
No complix el requisit c de la Base 3: Estar en
possessió de la titulació requerida o títol
homologat equivalent en el supòsit de
nacional d'Estat membre de la Unió Europea
o en condicions d'obtindre el títol acadèmic
quan s'han abonat per drets per la seua
expedició. Les titulacions mínimes que
donen accés a aquest procés de selecció són
el títol de Batxiller o equivalent
No complix el requisit c de la Base 3: Estar en
possessió de la titulació requerida o títol
homologat equivalent en el supòsit de
nacional d'Estat membre de la Unió Europea
o en condicions d'obtindre el títol acadèmic
quan s'han abonat per drets per la seua
expedició. Les titulacions mínimes que
donen accés a aquest procés de selecció són
el títol de Batxiller o equivalent.

SEGON. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos, en la web d'aquest
Ajuntament i en el Tauler d'anuncis.
Els aspirants exclosos disposen d'un termini de tres dies hàbils, a partir de la
publicació d'aquest anunci en la seu electrònica, per a formular reclamacions o esmenar
els defectes que hagen motivat la seua exclusió.
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.
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Vist i plau L’Alcalde
Salvador Femenia Peiró
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La Secretaria-Interventora
María Canet Amat
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