
 

DECRET DE L’ALCALDIA

En relació amb el Decret d'Alcaldia, núm. 989, de data 8 de abril de 2019, pel qual s'aprova 
la convocatòria i bases específiques que han de regir la selecció per a la constitució d'una 
Borsa de Treball Temporal de TÈCNIC DE JOVENTUT, per a desenvolupar els programes 
de  joventut  subvencionats  en  el  marc  del  Pla  concertat  de  joventut  2019-2023  de 
municipalització de les polítiques integrals de joventut aprovat pel consell Rector de l’IVAJ i 
en previsió a futures contractacions temporals o nomenament interins que puguen sorgir 
en  aquestes  categories. El  procés  selectiu  es  realitzarà  mitjançant  dos  fases:  fase 
avaluació  Projecte  de  Joventut  (entrevista/defensa)  i  fase  valoració  de  mèrits  atesa la 
urgència en la contractació. 

Les  bases van ser publicades en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Municipal en 
data 8 d’abril de 2019 i extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de 
Castelló núm. 47, de data 11 d’abril de 2019.

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies i revisada la documentació presentada pels 
aspirants.

De conformitat amb l'establert a les bases de la convocatòria i en ús de les atribucions que 
m'atorga l''article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

RESOLC:

Primer. Aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos a les esmentades proves, amb 
expressió  de  les  causes  que  han  motivat  la  no  admissió,  que  figura  com  ANNEX  I 
d'aquesta resolució.

Segon. Els aspirants exclosos disposen d'un termini de 3 dies hàbils, a comptar a partir de 
l'endemà  al  de  la  publicació  d'aquesta  resolució  en  el  Tauler  d'Anuncis  de  la  Seu 
Electrònica de la Corporació, per a l’esmena de defectes o errors. En el cas que no es 
formulen reclamacions les llistes s’entendran definitives.

Tercer. El Tribunal qualificador està compost pels següents membres:

President: 

Titular: Amparo Chaler Pablo, animadora sociocultural de l’Ajuntament de Vinaròs

Suplent: Jordi Tolosà Bel, tècnic mitjà de noves tecnologies de l’Ajuntament de Vinaròs

Secretari:

Titular: Javier Lafuente Iniesta, vicesecretari de l’Ajuntament de Vinaròs

Suplent: Núria Abella Calduch, tècnica de gestió de l’Ajuntament de Vinaròs

Vocals:

Vocal 1 Titular: Jorge Segarra Gascó, tècnic de l’IVAJ

Vocal 1 Suplent: Vanessa Arnau Miralles, treballadora social de l’Ajuntament de Vinaròs

 



 

Vocal 2 Titular: Josep Castellano Puchol, tècnic de l’IVAJ

Vocal 2 Suplent: Ana Puchol Trillo, treballadora social de l’Ajuntament de Vinaròs

Vocal 3 Titular: M. Josep Arayo Solà, tècnica de normalització lingüística de l’Ajuntament de 
Vinaròs.

Vocal 3 Suplent:  M. Jesús Miralles Miravet, Agent d’Ocupació i  Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament de Vinaròs.

Els membres del tribunal podran ser recusats pels aspirants de conformitat amb el que 
preveu l'article 23 i 24 de la vigent llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector  
públic.

Quart. La constitució del Tribunal de selecció tindrà lloc el proper dia 10 de juny de 2019 a 
les 9:00 h. a la sala d’actes de la Biblioteca Municipal de Vinaròs, c. de la Mare de Déu del 
Pilar, 26 bis, de Vinaròs. 

Quint.  Es convoca als aspirants per  a la  realització de l’entrevista/defensa per  a 
l’AVALUACIÓ DEL PROJECTE:

L’ordre d'actuació dels aspirants s'iniciarà pel primer el cognom del qual comence per la 
lletra  “F”,  i  es  continuarà  successivament  per  ordre  alfabètic,  de  conformitat  amb  la 
Resolució de 21 de febrer de 2019 de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Aspirants amb cognom de la lletra “F” a “R”:

 Dia: 10/06/2019

 Hora: 9:30 hores

 Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Municipal de Vinaròs,  c. de la Mare de Déu del 
Pilar, 26 bis, de Vinaròs.

Aspirants amb cognom de la lletra “S” a “E”:

 Dia: 10/06/2019

 Hora: 11:00 hores

 Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Municipal de Vinaròs, c. de la Mare de Déu del 
Pilar, 26 bis, de Vinaròs.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

ANNEX I -    RELACIÓ ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

NOM I COGNOMS DNI

1 ADELL SIMARRO, NOEMÍ XXX9779XX

 



 

2 BLASCO PEÑA, RAQUEL XXX9364XX

3 DEL CASTILLO ÀVILA, IVAN XXX9984XX

4 NAVARRO MORENO, MARIA PILAR XXX7204XX

5 PETRESCU, ADRIANA XXX5340XX

6 RIZOS BONET, ALBA XXX8746XX

7 TORRES LÓPEZ, ALBA XXX7726XX

ASPIRANTS EXCLOSOS

NÚM. COGNOMS I NOM DNI MOTIU

1 MOLINA MÉNDEZ, ROCÍO XXX8797XX 3, 4, 5

Motiu exclusió:

(1). No presenten còpia del DNI o està caducat.
(2). No presenten còpia del títol exigit.
(3). No presenten justificant abonament drets examen.
(4). No presenten sol·licitud/declaració responsable dins del termini.
(5). No presenta Projecte de Joventut conforme base 10.1 de les Bases del procés de 
selecció.
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