AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA)
CP 46610
CIF. P-4614100-H
Carrer Major, 43 Tel. 962570000 Fax.962571285
Correo-e: registregeneral@guadassuar.es web: www.guadassuar.es

Edicte de l’Ajuntament de Guadassuar sobre aprovació llista definitiva
admesos/exclosos per al procés de creació d’una borsa de treball de tècnic de
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A l’expedient 2020/OFI_01/000177 amb data de 18 de setembre de 2020, el Sr.
Alcalde-President ha adoptat la Resolució amb número 900, el tenor literal de
la qual es el següent:
D’acord amb el Pla concertat de joventut 2019-2023, de municipalització
de les polítiques integrals de joventut, aprovat pel Consell Rector de l’IVAJ en la
seua reunió del dia 16 d’octubre de 2018, que inclou, entre altres punts,
l’atorgament de subvencions perquè les entitats locals procedisquen a la
contractació o el nomenament de professionals de joventut, del grup A, per l’any
2020, amb funcions de planificació, coordinació i organització de polítiques
integrals de joventut.
I vist que dins de nomenat Pla esta administració del meu càrrec rep una
subvenció de 33.000 € nominativa corresponent a l’exercici 2020, en concepte
d’ajudes per al finançament de despeses de personal, amb la finalitat de
contractar o nomenar temporalment professionals de joventut.
Aprovades les bases per a seleccionar el candidat que ocuparà la
nomenada plaça de tècnic de joventut de forma temporal, i de conformitat a les
bases que estableixen que:
Publicada la llista provisional dels candidats admesos i exclosos
aprovada en decret d’Alcaldia del 4 de setembre del 2020, i resolta l’al·legació
presentada per el candidat amb nº * DNI 20238743P, qui manifesta que
presenta el títol requerit per poder participar en el procés de selecció en temps i
forma.
De conformitat amb el que disposa l'art. 21.1 h) de la Llei 7/1.985, del 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, em plau RESOLDRE el següent:
Primer. ·Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos,
que se detalla a continuació:
NOM I COGNOM

SITUACIÓ

1.- Escribano Car......

Admés

2.- Tarín Sap.....

Admés

3.- García Sard....

Admés

4.- Pomar Mart....

Admés

5.- García Per.....

Admés

OBSERVACIÓ

Presenta mèrits finalitzat el
termini de presentació
instàncies.
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6.- Ochandio Del....

Exclòs

7.- Martí Sae....

Admés

8.- Ruedas Per......

Admés

9.- Magraner Bel......

Admés

10.- Albiñana Alv.......

Admés

11.- Alemany Pl......

Admés

12.- Cortes Col.......

Admés

13.- Isern Mai......

Admés

14.- Boils Ben........

Admés

15.- Antequera Vaz....

Admés

16.- Ortiz Clim.......

Admés

17.- Cebrian San.......

Admés

18.- Puig Cif.......

Admés

19.- Medes Cle........

Admés

20.- Zacarés Lop........

Admés

21.- Castaños Esp.......

Admés

22.- Cortell Ter........

Admés

23.- Maravilla Fer.......

Admés

24.- Montaner Dar......

Admés

25.- Resina Ram.......

Admés

26.- Such Gar......

Admés

27.- Castillejo Mar.....

Admés

28.- Talavera Pu......

Admés

29.- Cerdá Garc......

Admés

30.- Aguado Mar.........

Admés

31.- Benavent Aran.......

Admés

32.- Gonzalez Roc.......

Admés

33.- Pardo Bosc.........

Admés

**No títol universitari
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34.- Gandaras Sanc.........

Admés

35.- Trillo Nav.........

Admés

36.- Montero Nav........

Admés

37.- Caballero Ru........

Admés

38.- Ruiz Lo.........

Admés

39.- Perez Ver........

Admés

40.-. Serra Aus...........

Admés

*Consta
expedient
requerida.

en
titulació

** NO acredita la titulació requerida d’acord amb el punt 1 de les bases :
La titulació requerida serà títol universitari d’Educació Social, Treball Social,
Psicologia, Pedagogia o Magisteri i s’acceptarà també qualsevol titulació universitària
superior que estiga avalada per 3 anys d’experiència en l’àmbit de joventut i formació
específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.
Per acreditar l’experiència en l’àmbit de joventut i la formació específica en
polítiques integrals de joventut poden utilitzar-se criteris com:
– Haver treballat en administracions o entitats públiques realitzant funcions de
planificació, coordinació, organització i avaluació de programes, activitats i serveis dirigits a
població entre 12 i 30 anys.
– Haver treballat en entitats privades realitzant funcions de planificació, coordinació,
organització i avaluació de programes, activitats i serveis dirigits a població entre 12 i 30 anys.
– Haver realitzat formació en polítiques integrals de joventut: màsters i cursos de
postgrau, títols universitaris o cicles formatius que aborden totalment o sectorialment les
polítiques de joventut i les seues metodologies.
- Haver realitzat el curs de direcció d’activitats de temps lliure infantil i juvenil.
– Estar en possessió del certificat de professionalitat d’Informació Juvenil i qualssevol
altres certificats de professionalitat relacionats amb joventut.
– Haver realitzat activitats de voluntariat de forma continuada en associacions juvenils.

Segon.- . Fer pública la relació anterior, als efectes pertinents.

La qual cosa es fa pública en Guadassuar. Data de la signatura.
L’Alcalde, Salvador Montañana Sanz
Document signat electrònicament . Data de verificació al marge.

