
 

RESOLUCIÓ  DE  LA  PRESIDÈNCIA  PER  LA  QUAL  S’APROVA  LA  LLISTA 
PROVISIONAL  D’ADMESOS  I  EXCLOSOS,  AIXÍ  COM  LA  COMPOSICIÓ  DEL 
TRIBUNAL,  RESPECTE DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA FORMACIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL TÈCNIC DE 
PROSPECCIÓ LABORAL PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS EN EL 
MARC  DE  L'ACORD  TERRITORIAL  PER  A  L'OCUPACIÓ  DE  LA  COMARCA 
COSTERA-CANAL.  PROJECTE:  “LA  COSTERA-CANAL  EN  XARXA”.  (EXP. 
15/2019)

Antecedents de fet:

1. Vista  l’Ordre  12/2016,  de  29 de juliol  de  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible, 
Sector Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores 
del  programa  de  foment  dels  acords  territorials  en  matèria  d'ocupació  i 
desenvolupament local a la Comunitat Valenciana.

2. Vista la Resolució de 19 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià 
d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions 
destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament 
local  a  la  Comunitat  Valenciana,  regulades en  l'Ordre  12/2016,  de 29 juliol,  de  la 
Conselleria d'Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Treball. 

3. Vista la Resolució de concessió de la subvenció destinada a fomentar els acords 
territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, 
de la Directora General de Ocupació i Formació de data 9 de desembre, del expedient 
EMPACE/2018/22/48, per la qual es concedeix 240.000€ per el desenvolupament del 
projecte experimental “La Costera-Canal en Xarxa”. 

4. Vist l’informe tècnic de la coordinació del Pacte Territorial Costera-Canal, en el que 
s’informa  dels  llocs  de  treball  necessaris  per  a  l’execució  del  projecte  “La 
Costera-Canal en Xarxa”.

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

6. Vist que per Resolució de Presidència 42/2019 de 21 de febrer de 2019, s’aproven 
les bases reguladores que han de regir  el  procediment  de la  creació  d’una borsa 
d’ocupació  temporal  per  a  la  selecció  de  dos  persones  tècniques  en  prospecció 
laboral.

7. Vist  l'edicte de data 22 de febrer de 2019 publicat en la pàgina web i  el  tauler 
d’anuncis d’aquesta Mancomunitat, www.lacosteracanal.es, i la pàgina web del Pacte 
Territorial Costera-Canal, www.pactecosteracanal.com.

8. Obert el termini de presentació de sol·licituds de l’esmentat procés selectiu, i una 
vegada finalitzat, s’ha passat a revisar les sol·licituds rebudes per registre d’entrada a 
través dels diferents mitjans ficats al servei de les persones interessades.

Als que son d’aplicació els següents:

Fonaments jurídics

A)  El  compliment  de  les  bases  que  regulen  el  procés  selectiu,  que  conforme  a 
consolidada jurisprudència són la Llei que l’ha de regir, vinculant tant a l'Administració 
convocant, al Tribunal de selecció com als propis aspirants, tal i com concreten, entre 
d’altres, el Decret 3/2017, de 13 de gener del Consell, pel que s’aprova el Reglament 
de Selecció, Provisió de llocs de treball i Mobilitat del personal de la Funció Pública 
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Valenciana, i el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el Reglament 
General  d’Accés  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 segona estableix:

SEGONA. - CONTRACTE DE TREBALL, JORNADA, TITULACIONS I  
FUNCIONS.
El contracte de treball serà de caràcter laboral temporal, amb una jornada  
màxima de treball setmanal de 37,5 hores.
 
Període  de  contractació:  des  de  la  finalització  del  present  procés  de  
selecció fins al 30 de setembre de 2019.
 
Titulació requerida:
Estar  en  possessió  de  llicenciatura/grau  en  Relacions  Laborals,  
Administració i Direcció d'Empreses, Psicologia, Ciències Polítiques i de  
l'Administració,  Treball  Social,  Sociologia,  Dret;  o,  en  cas  de  posseir  
qualsevol  altre  grau  universitari  no  reflectit  en  les  bases  s'haurà  
d'acreditar un màster relacionat amb l'especialitat a desenvolupar (Màster  
en Desenvolupament local, Màster en Ocupació i Intervenció en el Mercat  
Laboral; Màster en Iniciativa Emprenedora i Creació d'Empreses; Màster  
en Economia Social).
 
Funcions a desenvolupar:

-          Realització de tasques de prospecció d'ocupació en empreses de La  
Costera i La Canal de Navarrés per a captar ofertes d'ocupació i altres  
col·laboracions amb el Pacte Territorial.

-          Difusió dels projectes del Pacte Territorial entre entitats i empreses  
potencialment col·laboradores.

-          Concertació i planificació d'entrevistes amb empreses del territori.

-          Coordinació amb les persones tècniques d'ocupació que mantenen 
contacte directe amb les persones participants del projecte.

-          Assessorar empreses sobre les polítiques de foment a la contractació  
vigents.

-          Facilitar la signatura de convenis entre l'entitat i les empreses per a la  
consecució dels assoliments del projecte.

-          Assistir a esdeveniments i formacions relacionades amb l'Ocupació en  
el territori.

-          Redacció d'informes i memòries per a la justificació de les accions  
dutes a terme.

-          Impartir tallers en els diferents grups de treball.

-          Qualssevol  altres que  li  siguen encomanades pel  Pacte  Territorial  
Costera-Canal en el marc de les seues funcions generals.
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La base quarta estableix:

QUARTA. - PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES
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 per qualsevol altre mitjà  
admés 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 en la  
mateixa data de presentació de la instancia, 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).
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar  
des de l'endemà de la publicació de l'extracte en el BOP. Les presents  
bases també seran publicades en el Tauler d'edictes i en la web de la  
Mancomunitat La Costera-Canal  (www.lacosteracanal.es).
 
Les instàncies hauran d'anar acompanyades dels següents documents:
 

1.    Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.

2.    Curriculum Vitae.

3.    Fotocòpia del Permís de conduir B.

4.    Documentació de titulacions i les que es presenten a l'efecte de justificar  
els mèrits que s'al·leguen.

5.    L'experiència professional s'acreditarà amb els documents convenients  
(contractes i/o certificat de serveis prestats per a l'administració pública) i  
a  més,  ineludiblement,  la  vida  laboral  emesa  per  la  Tresoreria  de  la  
Seguretat Social.

6.    Autobaremació.

 

La base cinquena estableix:

CINQUENA. - ADMISSIÓ D'ASPIRANTS
Per  a  ser  admés/a  en  el  procés  selectiu  serà  suficient   que  els/les 
aspirants  manifesten  en  les  seues  instàncies  que  reuneixen  totes  i  
cadascuna de les condicions exigides en les bases, referides a la data de  
finalització de la plaça de presentació d'instàncies. Expirat el termini de  
presentació d'instàncies, mitjançant Resolució de Presidència, s'aprovarà  
la  llista  d'aspirants  admesos/es  i  exclosos/es,  indicant  el  motiu  de  
l’exclusió, disposant d'un termini de 3 dies hàbils a partir de la publicació  
d'aquesta  Resolució  en  el  Tauler  d'anuncis  de  la  Mancomunitat  i  
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complementàriament  en  la   pàgina  Web  de  la  Mancomunitat  
Costera-Canal per a la esmena d'errors i presentació de reclamacions,  
conforme a la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les  
Administracions  Publiques.  No  s'admetrà  la  presentació  de  nova  
documentació que no s'haja presentat en el  moment de finalització de  
presentació d'instàncies.

B) Considerant el disposat per l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en el 
referent als òrgans de selecció de personal.

C) Considerant les atribucions que corresponen a la Presidència en virtut del disposat 
per l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,  
i a la vista de les sol·licituds presentades.

Vist quan antecedeix, RESOLC:

PRIMER. Aprovar la llista provisional persones admeses i excloses del procés selectiu 
per a constituir una borsa d’ocupació temporal de tècniques en prospecció laboral de 
la Mancomunitat La Costera-Canal, per al Pacte Territorial Costera-Canal.

ADMESOS (ordre d’entrada):

 

CODI PERSONA ADMESA/EXCLOSA

RE504SR ADMESA

RE510CM ADMESA

RE514BA ADMESA

RE524ML ADMESA

RE80BG ADMESA

RE545IN ADMESA

RE546SA ADMESA

RE549MG ADMESA

RE558SS ADMESA

RE562CC ADMESA

RE85LR ADMESA

RE567NB ADMESA

RE570GE ADMESA

RE572VR ADMESA

RE574SF ADMESA

RE576MM ADMESA

RE578CP ADMESA

RE95GS ADMESA

RE582CS ADMESA

RE584FC ADMESA

RE586GC ADMESA

RE587MS ADMESA
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RE589MC ADMESA

RE590MP ADMESA

RE103ML ADMESA

RE591MM ADMESA

RE595LG ADMESA

RE600SB ADMESA

SEGON: 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:

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.

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

QUART:  Fer pública la present resolució mitjançant edicte en el Tauler d’Anuncis de la 
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Mancomunitat Costera-Canal i a la pàgina web, a efectes que en el termini de 3 dies 
hàbils,  se puguen presentar reclamacions o esmenar els defectes en el  termes de 
l’article  68  de  la  Llei  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
Públiques.

CINQUÈ.  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.

SISÈ.   Donar  compte  al  Ple  de  la  present  resolució  en el  primera  sessió  que es 
celebre.

SETÈ. 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.

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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