Constitució borsa de treball:
Oficial/a pintura

Decret
Decret 516/2020, de 29 d’abril
Constitució borsa de treball oficial/a pintura: resolució
Ateses les següents consideracions:

Antecedents
1. Per Junta de Govern Local de data de 15 de novembre de 2019, s’aprovaren les bases de la convocatòria per
a constituir una borsa de treball d’oficial/a pintura, pel procediment de convocatòria pública mitjançant el sistema
de concurs oposició amb entrevista, equivalent a la classificació del grup professional C2.
2. Finalitzat el procés selectiu, l’òrgan de selecció, amb data de 2 d’abril de 2020, ha formulat la proposta
d’aspirants seleccionats, per rigorós ordre de puntuació aconseguida, per tal de constituir l’esmentada borsa de
treball.
Fonaments
1.





Resulta aplicable la normativa següent:
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local
Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
Llei 10/2010, de la GV, d’orientació i gestió de la funció pública valenciana
Bases generals dels procediments de selecció de personal de l’Ajuntament de Silla (BOP núm. 231 de
2/12/2019).

2. Correspon resoldre a l’alcaldia.
RESOLC:
Primer. Constituir una borsa de treball d’oficial/a pintura, grup professional C, subgrup C2, entre les persones
aspirants declarades aptes segons l’ordre següent:
Número

Identificatiu

Coneixements

Valencià

Pràctica

Mèrits

Entrevista

Total

1

19892369Z

10

9

9

2

3

33

La borsa constituïda es mantindrà en vigor fins que s’aprove una nova borsa de treball o fins que es resolga,
motivadament, deixar-la sense vigència. Inicialment, el període de vigència no serà inferior a 12 mesos, ni
superior a 40 mesos, des del moment de la seua constitució i es regularà per les normes previstes en les bases
generals dels procediments de selecció de personal de l’Ajuntament de Silla.
Segon. Traslladar aquesta resolució al servei Recursos Humans i publicar-la en el tauler d’anuncis i en la pàgina
web municipal.
I, perquè conste, Vicente Zaragozá Alberola, alcalde, signe davant la secretària, Paz Zaragozá Campos.
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