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DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Excel·lentíssim Ajuntament de València
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre
designació del tribunal selectiu i llistat provisional del
personal admés i exclós del procés convocat per a cobrir
en propietat quatre places d’agent d’Igualtat.
ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 22 de novembre
de 2019, va adoptar el següent acord:
“PRIMER.- A la vista de les actuacions que antecedixen, designar
nominalment al següent personal funcionari de carrera que s’integren
com a membres del Tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a
proveir en propietat 4 places d’Agent d’Igualtat:
President titular: Eva Mª Botella Bernard, cap de Servici d’Igualtat
d’esta Corporació.
Presidenta suplent: Júlia Moreno García, cap de Servici de Benestar
Social e Integració.
Secretari titular: José Vte. Ruano Vila, secretari d’esta Corporació
Secretari suplent: José Antonio Martínez Beltrán, secretari d’esta
Corporació
Vocal Titular: Jorge Soler Puig, personal tècnic superior d’esta Corporació.
Vocal Suplent: Leonie Silgo Gauche, personal técnica superior d’esta
Corporació.
Vocal Titular: Ana Colilla Rubio, personal técnica superior d’esta
Corporació.
Vocal Suplent: Jesús R. López Gálvez, cap de servici d’esta Corporació.
Vocal Titular: Alfredo Egea Vivó, personal técnic superior d’esta
Corporació.
Vocal Suplent: Xelo Sanz Campos, personal tècnica superior d’esta
Corporació.
SEGON.- Per la Secretaria es donarà la publicitat deguda al present
acord i s’impulsaran d’ofici els altres tràmits pertinents.”
Vistes les actuacions precedents en l’expedient i en virtut de l’acord
de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol del 2019, Dª. Mª
Luisa Notario Villanueva, Tinenta d’Alcalde, titular de l’Àrea de
Govern de Gestió de Recursos, delegada d’Inspecció General i Avaluació dels Servicis, d’Organització i Gestió de Persones, per Resolució núm. NV-999 de data 5 de novembre de 2019 hi ha disposat:
“PRIMER.- Declarar aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria per a proveir en propietat 4 places d’Agent d’Igualtat, 2 d’elles per torn lliure, una de
les quals es reserven per a persones amb diversitat funcional amb un
grau igual o superior al 33% i 2 per torn de promoció interna, i que
consten en el expedient incoat a aquest efecto, podent-se realitzar
consulta individual a través de la página web muncipal.
SEGON.- Concedir el termini de 10 dies hàbils per a l’esmena, si és
procedent, de defecte/s determinants de l’exclusió. En cas de no
produir-se reclamació o suggeriment, esta resolución esdevindrà
definitiva automàticament.
TERCER.- Per la Secretaria es donarà la publicitat deguda a la present Resolució i s’impulsaran d’ofici els altres tràmits pertinents.”
El que es fa públic per a general coneixement.
València, 25 de novembre de 2019.—El secretari, José Antonio
Martínez Beltrán.
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