
ANUNCI

Per  resolució  de  la  Presidència  delegada  de  l'Organisme  Autònom  de  Centres  Socials
Especialitzats, de la data d’avui s'ha adoptat el següent acord:

«Atès que, per resolució de la Presidència de data 26/09/2019 es va aprovar la modificació de les
Bases específiques que han de regir la constitució de borses d'ocupació de caràcter extraordinari
per a diverses categories de personal de l'Organisme autònom de Centres Socials especialitzats
de Benicarló, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Castelló Núm 134 de data 26 d’octubre de 2019.

Atès que en el procés selectiu s’ha observat tots els tràmits legals i reglamentaris i vistes les actes
del Tribunal de selecció de data 07 i 13 de febrer de 2020 amb el resultat de les puntuacions
provisionals i definitives, respectivament, obtingudes per les persones aspirants, als efectes de la
constitució de la borsa de treball dels aspirants del procés selectiu per estricte orde de puntuació.

Vist que en data 25/02/2020, ............................................, interessada en el procediment, presenta
escrit el que solicita «suspender de forma cautelar la adjudicación de la plaza de director del centre geriàtric
Sant Bertomeu del OACSE, en base a la Bolsa de Ocupación para la dirección de centres socials especialitzats de 26
de octubre de 2019, hasta que no se hayan verificado con todas las garantías los requisitos expuestos en las Bases de
la Convocatoria».

Considerant el contingut de l’informe jurídic emès pel secretari acctal en data 01/06/2020 en el qual
s’indica, entre altres arguments i en relació a la primera part de la sol.licitud, que  «No consta la
existencia de ningún acto administrativo mediante el que se haya adjudicado la plaza de director del centro
geriátrico  Sant  Bertomeu  del  OACSE,  no  pudiénndose,  por  tanto,  suspender  la  ejecución  de  un  acto
administrativo que no existe». 

I els dos arguments esgrimits en relació a la segona part de la sol.licitud del següent tenor literal
«La primera es la  inexistencia  de ningún escrito de alegaciones contra las resoluciones de la Presidenta-
delegada del OACSE, de fechas 29 de noviembre de 2019 y 13 de diciembre de 2019, respectivamente, por las
que se aprobó provisional y definitivamente, las listas de aspirantes admitidos y excluidos a la Bolsa de Trabajo
de referencia» «Y la segunda es que se trata de un escrito de alegaciones que contiene  afirmaciones no
contrastadas y de  carácter  genérico,  pues  no se  específica  qué aspirante o  aspirantes  deberían,  en su
opinión, ser excluidos, ni cuál es la razón que debería fundamentar una eventual exclusión de algún o algunos
aspirantes.»
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D’acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que em confereix la delegació
expressa per  Decret  d'Alcaldia de data 26 de juny de 2019 i  l'article  10.2.e)  dels  Estatuts  de
l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, HE RESOLT:

PRIMER.-  Desestimar la sol·licitud de data 25 de febrer de 2020 de ...................................... de
«suspender de forma cautelar la adjudicación de la plaza de director del centre geriàtric Sant Bertomeu del OACSE,
en base a la Bolsa de Ocupación para la dirección de centres socials especialitzats de 26 de octubre de 2019, hasta
que no se hayan verificado con todas las garantías los requisitos expuestos en las Bases de la Convocatoria»  en
base al contingut de l’informe jurídic de datat 01/06/2020.

SEGON.-Aprovar  la  constitució  d’una  borsa  d’ocupació  temporal  de  director/a  de  centre  de
l'Organisme Autònom de Centres  Socials  Especialitzats  (OACSE)  pel  procediment  de selecció
mitjançant el sistema de concurs oposició amb l’ordre de prelació que es detalla a continuació:

NÚM NOM DNI PUNTUACIÓ TOTAL
1 Rosa María Roca Sales 578-N 53,05
2 Marta Muñoz Saura 928-H 48,4
3 Sagrario Martínez Angulo 613-V 47,64
4 Mª del Mar Fontanet Cortés 607-N 45,71
5 Montserrat Márquez García 082-Q 42,59
6 Nuria Planes Segarra 953-C 37,51

TERCER.- Ordenar  la  publicació  d’aquesta  resolució  al  Tauler  d'Anuncis  del  OACSE,  Tauler
d'Anuncis  de  l'Ajuntament  de  Benicarló  i  a  la  pàgina  web  del  OACSE  (www.oacse.org)  i  de
l'Ajuntament de Benicarló (www.ajuntamentdebenicarlo.org).

QUART.- Recordar a les persones aspirants que d’acord amb la base setzena sobre les normes de
funcionament de la borsa de treball i en referència a les bases per al funcionament de les borses
de treball de l'OACSE, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 9 de març de 2006, en
haver-hi una necessitat de personal, es cridarà, a les persones incloses a la borsa que es troben
en situació de disponible d’acord amb l’ordre de prelació sempre que complisquen els requisits que
exigisquen les bases de la convocatòria a efectes de nomenaments o contractacions laborals.

CINQUÈ.- Informar a les persones interessades que en contra d’aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, es pot interposar:

Directament  un  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  jutjat  Contenciós  Administratiu  de
València en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un més comptador
des de l’endemà de la publicació de la  present  resolució  al  tauler  d’anuncis  de l’OACSE i  de
l’Ajuntament  de  Benicarló  i  a  la  pàgina  web  del  OACSE (www.oacse.org)  i  de  l'Ajuntament  de
Benicarló (www.ajuntamentdebenicarlo.org).

Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 475 811 · Fax 964 825 002

http://www.oacse.org/
http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/
http://www.oacse.org/
http://www.ajuntamentdebenicarlo.org/


Contra  la  desestimació,  per  silenci  administratiu,del  recurs  de  reposició,  que  es  produirà  pel
transcurs d’un mes des de la seua presentació sense que s’hagi notificat la resolució expressa del
mateix, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir
del dia següent a la desestimació presumpta.»

El que es publica per als efectes procedents.

Benicarló, 16 de juny de 2020
La Presidenta delegada

(D.A.26.06.2019) 

Gemma Belinda Cerdà Muñoz
(Original signat)
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