
 

ACTA

Procés  selectiu:  Convocatòria  procés  selectiu  constitució  borsa  d’Informadors/res 
Turístics/ques, grup C, subgrup C2

ACTA DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIÓ

Núm.: 06

Data: 11/06/2018

Hora d'inici: 09.00

Hora finalització: 09.35 h

Lloc: Departament de Personal

Assistents

Presidenta: M. Carmen Ayza Febrer, tècnica auxiliar OMIC

Vocals: Raquel Escribano Cañizar, auxiliar administrativa de la Corporació

Ana María Pla Serrano, auxiliar administrativa de la Corporació

M. Josep Arayo Solà, tècnica lingüística de la Corporació

Secretària: Laura Adell Soler, auxiliar administrativa de la Corporació

Assessor: Gabriel Quesada Marín, tècnic de turisme de la Corporació

ORDRE DEL DIA

1. Resolució reclamació presentada.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

   Reunits al Departament de Personal, C. Sant Ramon, s/n., a les 09.00 h., els membres 
del  tribunal  examinen  la  reclamació  presentada  per  l’opositor  amb DNI  52948568S al 
Registre PROP (Registre nº 18890) de data 31 de maig de 2018 i rebuda a l’ajuntament de 
Vinaròs el passat dia 7 de juny de 2018 (Registre Entrada nº 2018-E-RC-9685), atés que 
es troba dintre de termini.

   El  tribunal  es  reafirma  en  valorar  l’experiència  laboral  com a  informador  turístic  a 
l’Ajuntament  de  Vinaròs  (documentació  que  disposa  el  propi  Ajuntament).  La  resta 
d’al·legacions no s’han tingut en compte degut a que, tal i com indica l’opositor en la seua 
pròpia instància de 31 de maig de 2018, aquesta documentació presentada el dia 17 de 
maig de 2018 no estava compulsada, requisit necessari per poder valorar els mèrits, tal i  
com s’indica al punt 9.2 Fase Concurs de les bases específiques per a la constitució d’una 
borsa  de  treball  d’informadors/res  turístics/ques,  per  tant  el  tribunal  desestima  la 
reclamació presentada.

 



 

El tribunal ACORDA: 

1.  Desestimar,  l'al·legació presentada per  l'opositor  amb DNI 52948568S, d'acord amb 
l'acta.

2.  Publicar  els  resultats  d’aquesta  acta  al  Tauler  d’Anuncis  de  la  Seu  Electrònica,  tot 
assenyalant que contra els acords adoptats pel tribunal l'interessat podrà interposar recurs 
d'alçada davant de l'alcalde,  en el  termini  d'un mes a comptar des de l'endemà de la 
publicació d'aquesta acta.

La presidenta aixeca la sessió a les 09:35 h, de la qual cosa com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
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