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ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
28/07/2017

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
94

UNITAT
01101 - SERVICIO DE PERSONAL
EXPEDIENT E-01101-2017-000576-00

PROPOSTA NÚM. 2

ASSUMPTE
SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que integren la Comissió de
Valoració per a la contractació en règim laboral especial d’alta direcció d’un/a coordinador/a
de l’Agència Municipal de la Bicicleta.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00094

"FETS
Primer. L’acord de Junta de Govern Local de data 31 de març, relatiu a la moció conjunta i
impulsora de la regidora delegada de Mobilitat Sostenible i del regidor delegat de Personal, sobre
contractació d’un/a coordinador/a per a l’Agència Municipal de la Bicicleta, i que textualment
diu:
'Únic. Que s'inicie per la Delegació de Personal, amb caràcter d'urgència, l'expedient
administratiu necessari per a nomenar un coordinador/a de l'Agència Municipal de la Bicicleta,
que exercisca les funcions arreplegades en la moció, per un període de 2 anys, amb possibilitat de
renovació d'un any més, havent de formalitzar-se el corresponent contracte regulador de la
relació laboral de caràcter especial d'alta direcció, per mitjà de l'exigència dels requisits
legalment establits'.
Segon. L’acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 12 de maig, que va
aprovar les bases que han de regir per a la contractació en règim laboral especial d’alta direcció
d’un/a coordinador/a de l'Agència Municipal de la Bicicleta.
Tercer. La base sèptima de les esmentades bases que establix que la selecció de les
persones candidates la durà a terme una comissió de valoració que estarà integrada per la
presidència, tres vocals i una secretaria, que serà personal funcionari de l’Administració local
amb habilitació de caràcter nacional, sense perjudici que puga ser assistida per personal tècnic
especialista en la matèria.
- Presidència (titular i suplent): personal funcionari de carrera d’esta Corporació en plaça
amb titulació igual o superior a la requerida per al lloc que es convoca i corresponent a la mateixa
àrea de coneixements.
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- Secretaria (titular i suplent): personal funcionari amb habilitació nacional, subescala de
secretaria d’esta corporació.
- Tres vocals (titular i suplent): personal funcionari de carrera d’esta corporació en plaça
amb titulació igual o superior a la requerida per al lloc que es convoca i corresponent a la mateixa
àrea de coneixements.
Quart. La Mesa General de Negociació celebrada el dia 20 de juliol de 2017, així com la
nota interior de data 27 de juliol de 2017 del regidor de l´Àrea de Govern Interior, sobre
designació de personal per a formar part de la Comissió de Valoració.
FONAMENTS DE DRET
Únic. La Junta de Govern Local com a òrgan competent per a aprovar les referides bases
en atenció a allò que disposa l’article 127.h) de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures
per a la Modernització del Govern Local:
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Designar les persones que integren la Comissió de Valoració per a la contractació
en règim laboral especial d’alta direcció d’un/a coordinador/a per a l’Agència Municipal de la
Bicicleta:
Presidenta titular: Ruth López Montesinos, tècnica d'administració especial funcionària de
carrera d'esta Corporació.
President suplent: Javier Soriano Ferriol, tècnic d'administració especial funcionari de
carrera d'esta Corporació.
Secretari titular: Manuel Latorre Hernández, secretari d’esta Corporació.
Secretari suplent: Hilario Llavador Cisternes, secretari d’esta Corporació.
Vocal titular: Javier Pascual García Romero, tècnic d'administració especial funcionari de
carrera d'esta Corporació.
Vocal suplent: José Manuel Izquierdo Silla, tècnic d'administració especial funcionari de
carrera d'esta Corporació.
Vocal titular: María de Camuñas de Castro, tècnica d'administració especial funcionària de
carrera d'esta Corporació.
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carrera d'esta Corporació.
Vocal titular: Concepción Agustí Golfe, tècnica d'administració especial funcionària de
carrera d'esta Corporació.
Vocal suplent: Juan Vicente Castell Esteve, tècnic d'administració especial funcionari de
carrera d'esta Corporació.
Segon. Donar la deguda publicitat al present acord."
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