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2020

Regidoria de Personal
Àrea de Secretaria
Secció de Personal

EDICTE
Mitjançant el present edicte, es fa públic l'extracte de la resolució número
1607/2020, de data 25 de juny, per la qual es reprén el procés de selecció com a
funcionari en propietat, mitjançant el sistema concurs-oposició, torn lliure, de 10
places de personal no qualificat, de l'escala d'administració general, subescala
subalterna, grup no qualificat (2019/PAC/4570).
Atès el que es disposa en els arts. 10 i ss del 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, i d'acord a les atribucions delegades mitjançant
la Resolució 1734/2019, de 31 de juliol a favor d'aquesta Regidoria Delegada de
Recursos Humans, Projectes Europeus, Desenvolupament Local i Ocupació, RESOLC:
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PRIMER.- Reprendre la tramitació de l'expedient administratiu relatiu al procés de
selecció com a funcionari en propietat, mitjançant el sistema de concurs-oposició torn
lliure, de 10 places de personal no qualificat,de l'escala d'administració general, subescala
subalterna, grup no qualificat (2019/PAC/4570).
SEGON.- Convocar per a l'exercici pràctic de la fase prèvia de valencià, a aquells
aspirants que hagen assenyalat en la instància l'opció de realitzar la prova pràctica de
valencià, la crida es realitzarà pel cognom F, atenent a aquest efectes a l'ordenació
alfabètica resultant del sorteig, i així successivament, d'acord al que disposa la Resolució
de 21 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques, per la que es determina la lletra per a fixar l'ordre
d'intervenció de les persones aspirants i, en el seu cas, dirimir els empats en tots els
processos selectius que es convoquen durant l'any 2019 en el conjunt de les
administracions públiques valencianes, publicat en el DOGV núm. 8473 de 28 de gener de
2019.
•

Dia 24 de juliol de 2020, a les 09:30 hores, per a la realització de l'examen nivell
B1, a l'Institut Gonzalo Anaya, ubicat en la C/Les Palmeres (Polígon Verge de la
Salut de Xirivella)

•

Dia 24 de juliol de 2020, a les 12:00 hores, per a la realització de l'examen nivell
A2, a l'Institut Gonzalo Anaya, ubicat en la C/Les Palmeres (Polígon Verge de la
Salut de Xirivella)

TERCER.- Convocar per a la prova pràctica d'obres, a tots els aspirants que han
seleccionat aquesta opció de manera obligatòria així com voluntària, del temari establert a
l'Annex I, Annex II i Annex III, més aquells que hagen resultat aptes en la prova de
valencià, per al dia 15 de setembre de 2020, a les 9:00 hores, en "LA GALOTXA", C/Horta
sense número, front al Poliesportiu Ramón Sáez, per a la realització del primer exercici
pràctic.
QUART.- Nomenar com a col·laboradora del Tribunal qualificador del procés de selecció
de personal no qualificat a María José Purificación Araix, funcionària municipal.
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CINQUÉ.- Determinar que la celebració d'aquesta prova quedarà condicionada, en tot
cas, al fet que no hi haja una reculada en les denominades Fases de la desescalada
prevista pel Govern de la Nació per a evitar la propagació del COVID-19.
SISÉ.- Determinar que, en tot moment, hauran d'arbitrar-se i garantir-se les mesures
sanitàries i de seguretat pertinents durant la celebració de les proves del present procés
selectiu.
A aquest efecte, els aspirants hauran d'acudir proveïts de màscares i portar-les posades
durant l'estada a la sala on es realitzen les proves, així com mantindre la distància de
seguretat de 2 metres, de manera que l'incompliment de les normes de seguretat
suposarà l'expulsió del procés selectiu, a criteri del Tribunal de Selecció.
SETÉ.- Publicar anunci de la present resolució en el DOGV, així com en la pàgina web
municipal i Tauler d'anuncis d'aquesta Administració, als efectes oportuns.
En Xirivella, 25 de juny de 2020.- El regidor de Recursos Humans, Projectes Europeus,
Desenvolupament Local i Ocupació: Francisco Roque Navarrete Martínez.
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