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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Tot i considerant que l'atenció dels parcs i jardins públics i el manteniment de les
infraestructures viàries i equipaments públics municipals són una necessitat urgent i
inajornable, procedeix recórrer a la contractació temporal, amb les limitacions que
imposa el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors; el Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre,
pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de
contractes de duració determinada i el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, en
concordança amb la normativa aplicable, especialment, la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat.
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Concloses les proves de selecció de personal, en haver resolt les reclamacions
presentades contra l'acta del dia 24 de març, vista la proposta de l’òrgan tècnic de
selecció respecte a la relació definitiva de persones baremades per ordre de
puntuació, procedeix resoldre la formació de la referida borsa de treball de peons o
peones de la Brigada municipal i el funcionament d'aquesta, segons s'establia en les
bases específiques i en les bases generals.

Número: 2021-0206 Fecha: 01/04/2021

En relació al procés de selecció de personal per a la constitució d’una borsa de treball
de peons o peones de la Brigada municipal, per a contractacions laborals temporals,
destinades a cobrir llocs de treball vacants en la Brigada municipal o per a substituir
permisos, incapacitats o circumstàncies diverses, en casos de necessitat urgents i no
ajornables relacionades amb per a manteniment de parcs, jardins públics,
infraestructures viàries i equipaments públics, convocada per resolució d'alcaldia
643/2020, 17 de novembre.

En virtut de les atribucions establides en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local; i legislació concordant,
RESOLC
Primer. Deixar sense efecte la borsa de peons o peones convocada per resolució
d'alcaldia 629/2016, de 29 de març i 921/2016, de 5 de juliol i constituïda per resolució
d'alcaldia 1009/2016, d'1 d'agost, paralitzant les crides de les persones candidates.
Segon. Constituir la següent borsa de treball de peons o peones de la Brigada
municipal, segons l'ordre de prelació següent, amb una duració de dos anys o fins que
es realitze la provisió definitiva del lloc vacant o fins que es convoque una nova borsa:
Núm.

DNI/NIE ***

Cognoms i nom

1
2

*****803J Carbonell Catalá, José
*****805S Costa Salva, Enrique

3

*****998L Aragones Marín, Javier

4

*****293Y Gimeno Moreno, Juan Vicente
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*****014H González Viana, Eduardo

8

*****603F Jaro Valverde, Rafael

9

*****034P Romero Mohedano, Rafael

10

*****338C Costa i Gimeno, Miquel

11

*****482W Retamosa Maag, Gilbert

12

*****779E Bayarri Sancho, Jesús

13

*****265L Romero Lázaro, Oscar

14

*****813C Rivas Sáez, Daniel

15

*****171P Rodríguez Andrades, Francisco

16

*****598W Lluch Centeno, Laura

17

*****868K Igual Cortés, Julián

18

*****784G Bustos Moreno, Juan Miguel

19

*****234H Albert Alcover, María Isabel

20

*****559H Bosch Martínez, Rosario

21

*****346E Tormo Juarros, Amparo

22
23

*****178J Civera Forner, Vicente
*****184L Piqueras Giménez, Tomás

24

*****430Z Cuadros Santiago, Gregorio

25
26

*****810A Bolancel Herrando, Manuel
*****682H Segura Pizarro, Francisco

27

*****544B Cano Caparrós, M.ª Luz

28

*****051F Gaitán, Ana

29

*****851V Jiménez Carbonell, Lorenzo

30

*****186W Terceros Carrasco, Emilio

31

*****072R Crespo Pérez, Andrés Ramón

32

*****986V De Juan Martínez, Juan Bautista

33

*****335K Heredia Heredia, Pedro Antonio

34

*****702C Mulder i Molas, Marc

Tercer. Establir el funcionament de la present borsa de treball, segons es recollia en
les bases específiques, aprovades per resolució d'alcaldia 643/2020, 17 de novembre i
en les bases generals, aprovades per resolució d'alcaldia 357/2017, de 28 d’abril:
L’ordre de prelació serà determinant per a la crida al treball del personal aspirant.
Els llocs vacants seran oferits sempre d’acord amb l'ordre de prelació de la borsa,
sense que siga un obstacle per a això que alguna de les persones integrants preste
serveis, en aqueix moment, en l’Ajuntament, o n'hi haja prestat, en virtut d'un
nomenament o d’una contractació temporal anterior; tot això, amb la legítima intenció
que el principi de mèrit i capacitat invista de manera plena qualsevol nomenament en
els llocs vacants.
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7
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6

*****181B Muñoz Forner, Vicente Ismael
*****485R Rodríguez Águedo, Francisco

5
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No obstant això, no es produirà la contractació temporal del candidat o de la candidata
que puga incórrer en caràcter d'indefinit, encadenament de contractes o
circumstàncies anàlogues de les previstes en la legislació laboral o contemplades
jurisprudencialment.
Les persones que no puguen ser contractades per aquestes causes no seran excloses
de la borsa i conservaran les seues expectatives de contractació i el seu ordre en la
borsa fins al moment en què, en cas de vacant, necessitat de substitució i/o
acumulació de tasques, puguen ser contractades per aquesta administració.

Davant les necessitats de cobrir un dels llocs de treball de peó o peona de la Brigada
municipal, per vacant o per substitució del personal treballador amb permisos,
incapacitats transitòries o circumstàncies diverses o per acumulació de tasques, l'Àrea
de Personal contactarà amb la persona aspirant amb major puntuació, entre les
persones integrants d’aquesta borsa, al telèfon o als telèfons indicats en la sol·licitud
inicial o mitjançant citació al domicili de la sol·licitud.
El domicili i el telèfon que figuren a la sol·licitud es consideraran els únics vàlids a
l'efecte de notificacions i comunicacions. Serà responsabilitat exclusiva de la persona
sol·licitant els errors en la consignació d’aquests. En cas de modificació o correcció,
s’haurà de fer per registre d'entrada.
La persona convocada, disposa d'un termini màxim d'un dia hàbil, des de la notificació
o comunicació, per a acceptar l'oferta. Si no es localitza en el termini improrrogable
d'un dia hàbil des de la notificació o comunicació, es procedirà a la crida de la persona
següent, d’acord amb el rigorós ordre de la borsa, mitjançant diligència en l'expedient,
tot indicant que la persona no localitzada serà eliminada de la borsa de treball.
Acceptada l’oferta realitzada, l'Ajuntament de Museros formalitzarà la contractació com
a personal laboral temporal, com a la modalitat de contractació temporal més idònia de
les previstes en la legislació laboral, amb la duració que tinga la substitució o amb la
duració màxima de tres mesos, en cas de vacant, i segons la disponibilitat
pressupostària.
Museros, data al marge.
Document firmat electrònicament.
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Si el cessament en la prestació de serveis és imputable al treballador o a la
treballadora, per no superar el període de prova, per dimissió, per acomiadament
procedent o per altres circumstàncies d’extinció de la relació laboral, s'entendrà com
una renúncia i serà eliminat o eliminada de la borsa de treball.
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Si una persona inclosa en la borsa de treball cessa en la prestació dels seus serveis
per causa que no li és imputable, ocuparà el lloc de prelació de la borsa d'acord amb la
seua puntuació.
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Si un aspirant o una aspirant és cridat per a treballar en l'Ajuntament i renuncia, sense
causa justificada, serà exclòs o exclosa definitivament de la borsa corresponent,
excepte en els supòsits de qualsevol tipus de baixa mèdica o maternitat, paternitat,
adopció o acolliment en els quals es conservaran les expectatives sense penalització.

