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SERVICI
SERVICIO DE PERSONAL
SECCIÓ
ACCÉS FUNC. PÚBLICA I PROVISIÓ LLOCS TREBALL
ASSUMPTE
Constitució borsa treball tècnic/a lingüista

ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12 de març de 2021 va adoptar el
següent acord:
“PRIMER.- Constituir una vegada finalitzat el procés selectiu, i de conformitat amb el que
s'estableix en les bases de la convocatòria per a cobrir en propietat 4 places de Tècnic/a
Lingüista, així com el que es disposa en Llei 10/2010 de 9 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana i Decret 3/2017 de 13 de gener, del
Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del
personal de la funció pública valenciana, Borsa de Treball per a futurs nomenaments interins de
Tècnic/a Lingüista, integrada per les persones aspirants que han superat, almenys, un exercici de
la convocatòria, sumades les qualificacions obtingudes en els exercicis realitzats, per ordre de
major a menor puntuació total obtinguda amb preferència d'aquelles que hagen aprovat major
nombre d'exercicis, tal com a continuació s'indica:
Nº

COGNOMS , NOM

1

MOLLA VILLAPLANA, Mª TERESA

2

FERRER SARIO, RICARD

3

AGUSTI CAMPOS, JOSEP MANUEL

4

GOMEZ CASTRO, DANIEL

5

MUNAR ARA, Mª DOLORES

6

MONTERO SIERRA, LAURA

SEGON.- La borsa caducarà quan totes les persones integrants hagen sigut cridades a
ocupar provisionalment llocs vacants o hagen renunciat a això, quan es constituïsca una nova
borsa de treball de la mateixa categoria provinent d'una oposició i quan, una vegada
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altra borsa de treball.
TERCER.- De conformitat amb els acords de la Mesa General de Negociació en sessió
celebrada el dia 8 de maig de 2019, si es produïra una renúncia per part de personal integrant de
la borsa de treball a l'oferiment d'una plaça, es considerarà degudament justificada i el/la aspirant
tindrà dret a romandre en el lloc que ocupa en la borsa i a ser cridat quan, desapareguda la causa
que va motivar la renúncia, existisca en la Corporació necessitat d'incorporar personal interí o per
millora d'ocupació, entenent-se per causa justificada estar exercint un lloc de treball per
nomenament interí o per millora d'ocupació en plaça de diferent categoria, a conseqüència de ser
integrant de borsa de treball diferent, així com nomenament de carrera en plaça diferent, si se
sol·licita romandre en la plaça que s'ocupa amb caràcter interí o per millora d'ocupació.”
El que es comunica als efectes oportuns
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