DECRET D’ALCALDIA
Tenint en compte el procés selectiu regulat per les “Bases que regiran la convocatòria
per a constituir una borsa de treball per a nomenaments com a personal funcionari interí
d’un/a agent d’igualtat”, de data 28 de novembre de 2018.

“ACTA DE RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS A LA VALORACIÓ DE MÈRITS,
RESULTATS FINALS I PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL

Reunit l’òrgan de baremació, en sala de comissions, a les 13:30, del dia 05 de febrer de 2019, que
ha valorat els requisits i mèrits de les persones admeses en el procés selectiu per a constituir una
borsa de treball per a nomenaments com a personal funcionari interí d’un/a agent d’igualtat,
segons les bases reguladores del procés del data 28 de novembre de 2018.
L’objecte de la present sessió és l’estudi de les reclamacions presentades, en el termini establert
de 5 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació del Decret 2019-0012, de data 3 de
gener de 2019, en relació a l es puntuacions obtingudes.
Tot seguit, e dona compte de les reclamacions presentades:
data regisitre
Arantxa Suárez Mateu

04/01/2019

Yokasta Maira Anchundia

06/01/2019

Carolina Gómez López

07/01/219

Sonia Camps Giménez

09/01/2019

Vistes les reclamacions presentades, les quals queden incorporades a l’expedient, es procedeix al
debat i estudi de les mateixes, acordant-se el següent:


Reclamació presentada per Arantxa Suárez Mateu, respecte a valorar el curs «Disseny,
gestió i avaluació de projectes socials». D’acord amb la base 6.1 de la convocatòria
«Formació complementària. Seran valorats els cursos, el contingut dels quals, estiga
relacionat amb la plaça objecte de convocatòria, convocats o homologats per
administracions públiques».

DECRETO

LUCAS GIEURE SASTRE ( 2 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 10/03/2020
HASH: 8a83adcb694d20366eee0722d9ef5b4a

Acta 2a

Número: 2020-0180 Data: 10/03/2020

Tenint en compte el Decret d’Alcaldia 2019-0113 de data 8 de febrer de 2019, en el que
s’aprova l’acta de la Comissió de Baremació de data 5 de febrer de 2019, de resolució
de les reclamacions presentades a la valoració provisional, resultats finals i proposta de
constitució de la borsa de treball, i que es transcriu a continuació:
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Revisat el certificat aportat, l’òrgan de baremació no observa contingut, i aleshores no es
pot valorar que tinga relació amb la plaça objecte de la convocatòria.
Per tant s’acorda DESESTIMAR la reclamació, mantenint la puntuació total de
l’aspirant en 1,90 punts.


Reclamació presentada per Yokasta Maira Anchundia, respecte a «incloure els punts
corresponents al nivell elemental de valencià». Van ser valorats degudament tots els
mèrits aportats en el termini previst per la convocatòria, en temps i forma.
Comprovat el certificat aportat, l’òrgan de baremació revisa la documentació inicial
aportada i observa que no ha estat presentat en el termini inicial previst en la
convocatòria.

Revisada la documentació aportada inicialment, juntament amb el certificat presentat de
l’entitat gestora de centre Infodona, depenent de l’Institut Valencià de la Dona per la
Igualtat de Gènere, en què ha desenvolupat funcions d’Agent d’Igualtat.
S’acorda ESTIMAR la reclamació, modificar la puntuació atorgada en l’apartat
d’experiència laboral, atorgant la puntuació màxima de 4 punts. La puntuació total de
l’aspirant queda en 7 punts.


Reclamació presentada per Sonia Camps Giménez, respecte a valorar cursos i jornades
«que sobrepassem les hores demandades, a més hi ha que no són específiques com les
sociològiques i altres antropològiques [...], pregue la revisió de la baremació i dels
mèrits lliurats». D’acord amb la base 6.1 de la convocatòria «Formació complementària.
Seran valorats els cursos, el contingut dels quals, estiga relacionat amb la plaça objecte
de convocatòria, convocats o homologats per administracions públiques».
Revisada la documentació aportada inicialment, l’òrgan de baremació no observa
contingut, i aleshores no es pot valorar que tinga relació amb la plaça objecte de la
convocatòria.
Per tant s’acorda DESESTIMAR la reclamació, mantenint la puntuació total de
l’aspirant en 2,15 punts.

Tot seguit, es procedeix al a la classificació definitiva de les persones aspirats per a la constitució
de la borsa de treball, objecte de la convocatòria:
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Reclamació presentada per Carolina Gómez López, respecte a que es tinga en compte el
temps d’experiència laboral «no s’ha comptabilitzat tota la meua experiència laboral
com agent d’igualtat». D’acord amb la base 6.3 «Este mèrit s’acreditarà mitjançant
certificat de serveis prestat, certificat d’empresa o contracte de treball i en tots casos
anterior, s’acompanyara l’informe de vida laboral»

DECRETO



Número: 2020-0180 Data: 10/03/2020

Per tant s’acorda DESESTIMAR la reclamació, mantenint la puntuació total de
l’aspirant en 1,50 punts.

7

Natalia Enguix Martínez

5,95

Patricia Malonda Boix

2,75

Paula García Gironés

2,55

Clara Serena Navarro

2,45

Laura Martinez Martinez

2,20

Sonia Camps i Gimènez

2,15

Arantxa Suárez Mateu

1,90

Yokasta Mª Anchundia Mora

1,50

Mª José Juan Marinas

1

Que la present acta siga elevada a l’òrgan corresponent per a la seua publicació en temps i forma
corresponents.
I no sent altre l’objecte d’esta, s’alça la sessió pel President, sent les 14:20 del dia de la data, de
tot el qual jo, com a Secretària done fe.»
Atenent el que disposa el punt set de las bases reguladores d’aquest procés, en el
qual consta:
“7. CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL
1.Ordre.
La borsa de treball estarà constituïda per la relació de persones aspirants ordenada d'acord amb
la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits descrit anteriorment.
(...)”

Per tot el que precedeix, i de conformitat amb les atribucions conferides per l’article 21.1
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local,

DECRETO

Per tot el que precedeix, l’òrgan de baremació proposa la constitució de la borsa de treball
constituïda per les persones aspirats ordenades d’acord amb les puntuacions obtingudes en el
concurs de mèrits aprovat en la convocatòria.
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Carolina Gómez López

Total
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Nom i cognoms

RESOLC:
Primer.- Aprovar la constitució de la borsa de treball per a nomenaments com a personal
funcionari interí d’un/a agent d’igualtat, segons els resultats obtinguts:

Total

CAROLINA GÓMEZ LÓPEZ

7

2

NATALIA ENGUIX MARTÍNEZ

5,95

3

PATRICIA MALONDA BOIX

2,75

4

PAULA GARCÍA GIRONÉS

2,55

5

CLARA SERENA NAVARRO

2,45

6

LAURA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

2,20

7

SONIA CAMPS I GIMÉNEZ

2,15

8

ARANTXA SUÁREZ MATEU

1,90

9

YOKASTA MARÍA ANCHUNDIA MORA

1,50

10

MARÍA JOSÉ JUAN MARINAS

1

Segon.- Publicar aquesta resolució al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Benigànim i a
la pàgina web municipal.
Tercer.- Contra aquesta resolució, que posa fin a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes o
directament recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, davant de la
Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana. Transcorreguts aquestos terminis sense haver-se interposat cap recurs,
l’acte quedarà ferm a tots els efectes.

L’Alcaldessa
M.ª Amparo Canals Senabre

El Secretari
Lucas Gieure Sastre
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