
 

RESOLUCIÓ  DE  LA  PRESIDÈNCIA  SOBRE  APROVACIÓ  DEL  LLISTAT 
PROVISIONAL  DE  PERSONES  ADMESES  I  EXCLOSES,  AIXÍ  COM  LA 
COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL, DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA  FORMACIÓ DE 
BORSA DE TREBALL PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC D’AGENT D’IGUALTAT DE 
LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS LA COSTERA-CANAL. (EXP. 160/2019)

ANTECEDENTS

1. Vista la notificació de la Directora General de l’Institut Valencià de les Dones i per la 
Igualtat de Gènere de 20 de desembre per la qual ens remet el acord mitjançant es 
prevé la concessió de una subvenció nominativa per a la contractació de un/a Agent 
d’Igualtat amb la finalitat de promoure i integrar la igualtat en les polítiques municipals i 
de prestar assessorament especialitzat a dones. 

2. Vist que per part dels serveis tècnics de l’entitat s’ha procedit a la redacció de les  
bases reguladores del procediment selectiu.

3. Vist que per Resolució de Presidència de data 22 de febrer de 2019 es van aprovar 
les bases reguladores que regeixen el present procés.

4. Vist que al Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 55, de data 20-03-2019 
es va publicar l’anunci amb el corresponent extracte de la convocatòria.

5. Conforme a la  Base Tercera  de les que regeixen la  convocatòria,  el  termini  de 
recepció de sol·licituds va ser de 10 dies hàbils, finalitzant, per tant, el termini el dia 3 
d’abril del 2019.

Als antecedents anteriors són d’aplicació els següents,

FONAMENTS JURÍDICS

A) En compliment de les bases que regeixen el procés selectiu, que conforme a la 
consolidada jurisprudència són la Llei  que el  regeix, vinculant tant a l'Administració 
convocar-te, al Tribunal de selecció com als propis aspirants, tal com concreten, entre 
altres, el Decret 3/2017, de 13 de gener del Consell, pel qual aprova el Reglament de 
Selecció,  Provisió  de  llocs  de  treball  i  Mobilitat  del  personal  de  la  Funció  pública 
Valenciana, i el Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament 
General  d'Ingrés  del  personal  al  servei  de  l'Administració  General  de  l'Estat  i  de 
Provisió  de  llocs  de  treball  i  promoció  professional  dels  funcionaris  civils  de 
l'Administració General de l'Estat.

La base tercera estableix el següent: 

“BASE TERCERA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les instàncies es dirigiran a la Presidenta de la Corporació i es presentaran en el Registre General  
de la Mancomunitat La Costera-Canal, situada en la Plaça de la Seu, 11, 46800 Xàtiva- València,  
dins  de  l'horari  del  Registre  (de  9  a  14  h.)  o  en  la  seu  electrònica  de  la  Mancomunitat  
https://lacosteracanal.sedelectronica.es/info.0, o per qualsevol altre mig admès en Dret. 

Per al cas que es presente la instància en una altra Administració Pública (per a la seua remissió a  
la Mancomunitat La Costera-Canal ) o en una “Oficina de Correus” amb aquesta destinació,  serà 
obligatori per a el/la aspirant, enviar bé per FAX a la Mancomunitat La Costera-Canal (Núm.  
Fax  962  280  451),  o  bé  correu  electrònic:  info@costeracanal.es, còpia  de  la  instància  
degudament segellada i datada al moment de presentació,  i  conforme al que es disposa en  
l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions  
Públiques (PACAP).  
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El Termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de la publicació de l’extracte  
de les Bases al BOPV. Així mateix es publicarà en el Tauler d'edictes i en la web de la Mancomunitat  
La Costera-Canal www.lacosteracanal.es

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA INSTÀNCIA:

Cada aspirant haurà de presentar juntament amb la instància: 

- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia del permís de conduir B
- Fotocòpia de la Titulació acadèmica exigida en la base segona, apartat e), per a formar part en la  
convocatòria. 
-  Curriculum vitae,  en  el  qual  faran  constar  la  seua  experiència  professional,  acompanyat  per  
l'informe de vida laboral expedit per la Seguretat Social, així com els contractes i/o certificats de  
serveis prestats.
- Fotocòpia de Títols acadèmics, mèrits i altres circumstàncies personals, objecte de valoració en el  
concurs.
- Document d'autorització de tractament de dades personals. (Annex III)”

La Base Quarta estableix el següent:

BASE QUARTA. LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

“BASE QUARTA. -  LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

 4.1.-  Expirat  el  termini  de  presentació  d'instàncies,  la  Presidència  dictarà  resolució,  declarant  
aprovada la llista provisional d'admesos/as i exclosos/as, la qual s'adoptarà en atenció al declarat  
per els/as aspirants. Aquesta resolució, que es publicarà en el Tauler d'anuncis de la Mancomunitat,  
i en la pàgina web de la Mancomunitat (www.lacosteracanal.es), i indicarà el termini de 3 dies hàbils  
per a esmena de defectes per els/as aspirants exclosos/as. 

En compliment de la normativa de Protecció de dades, el llistat de els/as aspirants admesos/as es  
farà mitjançant un codi que es facilitarà al/l'aspirant en el moment de presentar la sol·licitud, que  
estarà format pel número de registre d'entrada en la Mancomunitat i les inicials dels seus cognoms.  
En cap cas es publicaran noms i cognoms complets de les persones aspirants.

Així mateix, en aquest termini es podrà presentar qualsevol reclamació pertinent per les persones  
interessades. Seran corregibles els errors de fet,  assenyalats en l'art. 66 de la Llei 39/2015, d'1  
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com són les dades  
personals de la persona interessada, lloc assenyalat a l'efecte de notificacions, data, signatura o  
òrgan al qual es dirigeix. No serà corregible, per afectar el contingut essencial de la pròpia sol·licitud  
del sistema selectiu, al termini de caducitat o a la manca d'actuacions essencials:

 - No fer constar que es reuneixen tots i cadascun dels requisits de capacitat exigits en les bases, 
- Presentar la sol·licitud de forma extemporània, ja siga abans o després del termini corresponent.

 Si  no  es  produïra  reclamació,  suggeriment  o  petició  de cap  esmena,  la  Resolució  provisional  
esdevindrà  definitiva  automàticament.  En  un  altre  cas,  resoltes  les  reclamacions  i  esmenes,  
l'autoritat convocant elevarà a definitives les llistes d'admesos/as i exclosos/as mitjançant Resolució  
que es publicarà en el Tauler d'anuncis de la Mancomunitat La Costera-Canal i en la pàgina web de  
la  Mancomunitat  La  Costera-Canal.  En  la  mateixa  resolució  s'indicarà  la  data,  lloc  i  hora  de  
començament de la valoració dels mèrits. La publicació d'aquesta Resolució serà determinant dels  
terminis a l'efecte de possibles impugnacions o recursos. 

4.2.-  Contra  la  Resolució  aprovatòria  de  la  llista  definitiva  podran  les  persones  interessades  
interposar  recurs  contenciós  administratiu,  en  els  termes  de  la  vigent  Llei  Reguladora  de  la  
Jurisdicció contenciosa administrativa, previ, si escau, el recurs potestatiu de reposició previst en  
l'article  123  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  
Administracions Públiques”
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La base cinquena estableix el següent:

“BASE CINQUENA. - TRIBUNAL QUALIFICADOR 

6.1.- El Tribunal qualificador estarà integrat per cinc membres i tindrà la composició de Presidència,  
Secretaria i tres Vocalies. Tots els membres del Tribunal comptaran amb veu i vot.

 6-.2.- Cada proposta o nomenament de vocal implicarà també la designació d'un/a suplent amb els  
mateixos requisits i condicions. La totalitat dels membres vocals hauran de ser personal funcionari o  
personal laboral que posseïsca una titulació igual o superior a la requerida per a la plaça a proveir i  
pertànyer al mateix grup o grups superiors.

6.3.-  La  composició  concreta  del  Tribunal  qualificador,  amb  la  corresponent  designació  de  
cadascuna/o dels seus components, es portarà a efecte mitjançant resolució i es farà pública en el  
Tauler d'anuncis de la Mancomunitat, amb antelació a la celebració de les proves. 

6.4.-  Al  Tribunal  li  correspon  el  desenvolupament  i  qualificació  de les  proves  selectives,  estant  
vinculat en la seua actuació a les presents Bases. 

6.5.-  El  Tribunal  no  podrà  constituir-se  ni  actuar  sense  la  presència  de  la  majoria  dels  seus  
components,  titulars  o  suplents  indistintament.  Les  decisions  s'adoptaran  per  majoria  de  vots,  
podent disposar la incorporació als seus treballs d'assessoria especialitzada, per a aquelles proves  
que  ho  requerisquen,  limitant-se  a  l'exercici  de  les  seues  especialitats  tècniques  en  base  
exclusivament  a  les  quals  col·laboraran  amb  el  Tribunal  amb  veu,  però  sense  vot.  Els/as  
assessores/as i especialistes han de sotmetre's a les mateixes causes d'abstenció i recusació que la  
resta del tribunal. 

6.7.- En cas d'absència del/la president/a titular o suplent, la presidència delegarà aquesta en un/a  
membre del Tribunal. 

6.8.- Les actuacions del Tribunal poden ser recorregudes en alçada davant la Presidència, en el  
termini  d'un  mes  a  contar  des  que  aquestes  es  van  fer  públiques,  d'acord  amb l'article  121  i  
següents de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.”

Vist tot el que precedeix, RESOLC

PRIMER: Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos/es, i exclosos/es del procés 
selectiu  per  a  constituir  una  Borsa  d'ocupació  temporal  d'Agent  d’Igualtat  de  la 
Mancomunitat La Costera-Canal,

En  compliment  per  l’establert  a  la  Llei  Orgànica  3/2018  de  5  de  desembre,  de 
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, les persones aspirants 
seran identificats mitjançant el codi assignat al moment de presentació de l’instancia. 

Aquest llistat està ordenat per ordre del dia de la presentació en Registre General de la 
Mancomunitat.

ADMESOS/ES:

CODI DATA REGISTRE SITUACIÓ

RE83MM 26/03/19 ADMESA

RE79BG 26/03/19 ADMESA

RE559SS 28/03/19 ADMESA

RE91DG 29/03/19 ADMESA

RE92ML 31/03/19 ADMESA

RE94TB 01/04/19 ADMESA
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RE99LF 02/04/19 ADMESA

RE585FR 02/04/19 ADMESA

RE102LA 02/04/19 ADMESA

RE101HM 02/04/19 ADMESA

RE597CP 03/04/19 ADMESA

RE111WG 03/04/19 ADMESA

EXCLOSOS/ES:

CODI DATA REGISTRE SITUACIÓ MOTIU

RE510CM 22/03/19 EXCLOSA 2

RE76AM 23/03/19 EXCLOSA 2

RE77BM 25/03/19 EXCLOSA 2

RE518PM 25/03/19 EXCLOSA 2

RE82BM 26/03/19 EXCLOSA 2

RE81TS 26/03/19 EXCLOSA 2

RE100GC 02/04/19 EXCLOSA 2

RE110PA 03/04/19 EXCLOSA 2

RE628GS 05/04/19 EXCLOSA 1

CLAUS:

1 Presentació fora del termini d’admissió de instàncies

2 No estar en possessió del requisit específic

SEGON: D’acord amb l’establert a la base quart de les bases reguladores del procés 
de selecció s’estableix un termini de tres dies hàbils, a comptar des de la publicació 
del llistat provisional de persones admeses i excloses per a presentar esmenes, sense 
que siga admès cap mèrit  que no s'haguera aportat  en el  termini  de admissió  de 
instàncies. 

TERCER: Nomenar  al  Tribunal  qualificador  d'aquest  procés  selectiu,  que,  de 
conformitat amb les Bases, estarà compost per:

President/a:

-  Titular:  Dª  Verónica  Vázquez  Möllerstetd,  funcionària  amb habilitació  de  caràcter 
nacional.

-  Suplent:  Dª.  Alejandra  Hernández Peñas,  funcionària  amb habilitació  de caràcter 
nacional.

Secretari/a: 

- Titular: D. Rubén Gomar Morant, funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

-  Suplent:  D.  José Antonio  Martínez  Damiá,  funcionari  amb habilitació  de caràcter 
nacional.

Vocals:
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Vocal 1:

- Titular: Dª Maria Carmen García Quintanilla, funcionària amb habilitació de caràcter 
nacional.

- Suplent: Dª Mª Pilar Martínez Veniel, funcionària amb habilitació de caràcter nacional.

Vocal 2: 

- Titular: D. Antonio Belda Mas, personal laboral del subgrup A2, de la Mancomunitat la 
Costera-Canal.

-  Suplent:  D.  Juan  Manuel  López  Borrás,  funcionari  amb  habilitació  de  caràcter 
nacional.

Vocal 3:

-  Titular:  Juan  Manuel  García  Bellaescusa,  funcionari  amb  habilitació  de  caràcter 
nacional.

-  Suplent:  José  Manuel  Calatayud  Quilis,  Agent  de  Desenvolupament  Local  de 
l’Ajuntament d’El Genovés, funcionari de carrera del subgrup A2.

QUART: Nomenar personal col·laborador del Tribunal a Beatriz Sancho Úbeda y Silvia 
Vergara  Casado,  Agents  de  Desenvolupament  Local  de  la  Mancomunitat  la 
Costera-Canal. 

CINQUÉ: Fer pública la present resolució mitjançant publicació al Tauler de Anuncis de 
Mancomunitat i a la web  www.lacosteracanal.es, als efectes de que en els següents 
tres  dies  hàbils  es puguen presentar  reclamacions o  esmenar  els  defectes en els 
termes  de  l’article  68  de  la  Llei  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les 
Administracions Públiques. 

SISÉ: Sense perjuí de l'anterior, notificar aquesta Resolució als membres del Tribunal 
Qualificador, adjuntant les bases de la convocatòria, per al seu respectiu coneixement i 
efectes.

SETÉ: Fer constar que la present resolució, en el seu apartat primer, no posa fi a la via 
administrativa i que, per tractar-se d’un acte de tràmit, no cap recurs contra la mateixa, 
sense perjuí de que el que s’al·legue pels interessats puga ser tingut en compte en la 
resolució final. Així com que, en l’apartat segon referent al nomenament del Tribunal, 
es definitiva la via administrativa, podent  interposar contra la mateixa els següents 
recursos:

1. Recurs potestatiu de Reposició en el termini d’un mes davant la Presidència, o 
directament recurs contenciós-administratiu en el termini de 2 mesos davant el 
Jutjat  Contenciós  Administratiu  competent,  en  ambdós casos des de el  dia 
següent a la publicació, en el Tauler d’Anuncis de la Mancomunitat, del present, 
tot  allò  de  conformitat  amb  el  previst  en  la  Llei  29/98,  de  13  de  juliol, 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa i la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
Públiques.

2. Tot allò sense perjuí d’exercir qualsevol altre recurs que estime procedent.
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HUITÉ: Donar  compte al  Ple de la  present  resolució  en el  primera sessió  que se 
celebre.

Així ho mana i signa la Presidenta a Xàtiva, a data de la signatura.
 Fe pública

LA PRESIDENTA EL SECRETARI

(Signat electrònicament, segons codificació al marge)

MARÍA JOSÉ TORTOSA TORTOSA RUBÉN GOMAR MORANT
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