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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Aprova definitivament la relació de candidats admesos, exclosos del procés de
selecció “creació d’una borsa de treball temporal de tècnic mitja d’esports, escala
Administració Especial, subescala tècnica, de caràcter funcionari interí pel
procediment de concurs de mèrits, per executar un programa de caràcter
temporal.”
Assabentada de que en l’expedient 1006930P amb data de 10 d’octubre de 2022,
s’ha adoptat la resolució nº.1123 on s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i
exclosos del procés de selecció “creació d’una borsa de treball temporal de tècnic mitja
d’esports, escala Administració Especial, subescala tècnica, de caràcter funcionari interí
pel procediment de concurs de mèrits, per executar un programa de caràcter temporal”, i
els components del tribunal avaluador del nomenat procés.
Vist el que s’estableix en les bases reguladores que es detalla a continuació:
“9.- LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional de
persones admeses i excloses. Esta resolució es publicarà en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Guadassuar i en la pàgina web
municipal, assenyalant un termini de 5 dies hàbils per a l'esmena de defectes o reclamacions per part de les persones aspirants.
No seran esmenables:
1.- El Justificant d'abonament de la taxa de drets d'examen, el pago parcial dels drets d’examen.
2.- Presentar la sol·licitud fora del termini establit, ja siga abans o després d'este.
Els mèrits no al•legats o no justificats correctament no podran aportar-se finalitzat el període de presentació d’instàncies.
Si no hi hagueren reclamacions, suggereixes o peticions d’esmena alguna, la resolució provision al passarà a definitiva
automàticament. En altre cas, resoltes les reclamacions i esmenes, l'Alcaldia elevarà a definitiva la llista de persones adme ses i
excloses mitjançant resolució que es publicarà en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Guadassuar i en la pàgina web municipal.
10.- COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR





President/a.- Secretaria de la Corporació Ajuntament de Guadassuar.
Secretari/a.- Tècnic de RRHH ajuntament de Guadassuar.

3 Vocals .- Empleats públics ajuntament de Guadassuar amb igual o superior titulació.
La composició de l’òrgan de selecció inclourà també la dels respectius suplents, que seran designats
conjuntament amb els titulars.
Tots els membres amb veu i vot, tindran titulació igual o superior a la necessària per a optar a forma part de la borsa en
concret.
Per aquelles proves que ho requereixen l’òrgan de selecció, podrà nomenar col·laboradors especialistes i ajudants, que
estaran sempre sota la seva adreça i control directes, limitant-se a l'exercici de les seves especialitats tècniques sobre la base de les
quals col·laboraran amb l'òrgan de selecció amb veu, però sense vot. Els assessors i especialistes estaran sotmesos a les mat eixes
causes d'abstenció i recusació que els membres de l'òrgan de selecció .
....
En la mateixa resolució en la qual s'aprove definitivament la llista d'aspirants admesos i exclosos, es fixarà la composició de
l’òrgan de selecció a l'efecte de poder promoure, en cas que procedisca, la recusació dels seus membres. La resolució s’anunc iarà
en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el seu lloc a la Web.”

Vista l’al·legació presentada pel candidat exclòs Tudela Esparza Anselmo, amb
DNI ****052*P, motiu de l’exclusió:
“presentar un màster que no esta relacionat en gestió esportiva o gestió municipal
(Màster destinat a l’ensenyament).”
Considerant que en l’al·legació posa de manifest que:
“En referencia a l’apartat d) Titulació d’especialització en gestió esportiva i/o gestió esportiva
municipal: estar en possessió de màster, curs o postgrau relacionat amb la gestió esportiva i/o gestió
esportiva Municipal”, aporta en temps i forma com requisit mèrits curs: Gestió del Voluntariat dels Clubs
Esportius avalat per la pròpia Generalitat Valenciana i sent un curs clarament especialitzat en la gestió
esportiva.”

Revisada la documentació presentada s’observa que el curs del que fa referencia,
sols compta amb una durada de 4 hores lectives en línia, doncs no acredita, ninguna
titulació d’especialització en gestió esportiva o municipal, ja que la durada del curs ni tan
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sols es pot considerar mèrit per ser inferior a 15 hores, segons les bases que regulen el
procés selectiu.
De conformitat amb el que disposa l’art. 21 de la Llei 7/1.985, del 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, em plau RESOLDRE el següent:
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada pel candidat Tudela Esparza
Anselmo, per no acreditar suficientment el requisit de titulació especialització en gestió
esportiva i/o gestió esportiva municipal.
Segon.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que es farà
pública segons es detalla en les bases que regulen el procés:

COGNOM
Andrés
Gómez
Bolta Miralles

NOM
Alba

Tècnic Mitjà d’Esport
NIF
Admés/exclos OBSERVACIONS
****444*J
ADMÉS

Rosa
María
Benjamín

****406*M

ADMÉS

****324*V

EXCLÓS

Pons Sarrión

Hugo
Albert

****116*W

EXCLÓS

Riera Faus
Ruiz Javalojes
Ruiz Pascual
Santandreu
Sebastian
Sigalat Vayá
Tierno
Gómez
Torres
Navarro
Tudela
Esparza

Roberto
Marcos
Marió
Ricard

****682*T
****960*k
****027*C
****745*Q

ADMÉS
ADMÉS
ADMÉS
ADMÉS

Andrés
Luís

****748*R
****078*E

ADMÉS
ADMÉS

Vicente

****811*H

ADMÉS

Anselmo

****052*P

EXCLÓS

Ferrer Blasco

MÀSTER NO RELACIONAT EN GESTIÓ
ESPORTIVA O GESTIÓ MUNICIPAL
(ENSENYAMENT).
MÀSTER NO RELACIONAT EN GESTIÓ
ESPORTIVA O GESTIÓ MUNICIPAL
(SPORT MANAGEMENT).

MÀSTER NO RELACIONAT EN GESTIÓ
ESPORTIVA O GESTIÓ MUNICIPAL
(ENSENYAMENT).
NO ACREDITAR TÍTOL
D’ESPECIALITZACIÓ EN GESTIÓ
ESPORTIVA O GESTIÓ ESPORTIVA
MUNICIPAL.

Tercer. - Convocar els membres del Tribunal assenyalats, per a la seua
constitució, el proper dia 24 d’octubre de 2022 a les 12 hores, al saló de reunions de
l’Ajuntament de Guadassuar, C/ Major nº 43, per constituir el Tribunal avaluador del
procés i realitzar tot el que siga de tràmit.
Quart.- Convocar els candidats admesos a l’entrevista, que serà de caràcter
obligatori, tindrà lloc el dia 7 de Novembre de 2022 a les 10 hores.
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Guadassuar, C/ Major nº 43.

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Código Seguro de Verificación: NCAA ZEHX 2TLJ FY93 YMPP

Decreto Nº 1178 de 20/10/2022 "Convocar Procés Selecció Tècnic M. Esports" - SEGRA 615071
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://guadassuar.sede.dival.es/

Pág. 2 de 3

RRHH
Alcaldessa de l'Ajuntamentt de Guadassuar
Maria Rosa Almela Ribes
20/10/2022

FIRMADO POR

Expediente 1006930P

NIF: P4614100H

Ho mana i firma el Sr. Alcaldessa, María Rosa Almela Ribes, el què com a
secretària, M ª Jesús Dasí Dasí , done fe als efectes de transcriure la present al llibre de
Resolucions. Guadassuar, data de la signatura electrònica.
Document signat electrònicament.
Codi de verificació al marge.
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