
ANUNCI

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

«Vist  que  mitjançant  resolució  de  la  presidenta  delegada  de  l'OACSE  de  data  26  de
setembre de 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  (OACSE)  de
Benicarló»(publicades en  el BOP numero 134 de data 26 d’octubre de 2019), entre les
quals conste la de Coordinador/a-Subdirector/a de centre.

Publicada la relació de persones aspirants admeses i excloses per a les proves selectives i
finalitzat  el  termini  per  a  l'esmena  de  defectes  o  al·legacions  a  la  llista  provisional
d'admesos i exclosos.

En 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.- Aprovar amb caràcter definitiu la següent relació de persones aspirants admeses i
excloses per a les proves selectives per a la creació d’una borsa d'ocupació temporal de
Coordinador/a-Subdirector/a  de  centre  de  l'Organisme  Autònom  de  Centres  Socials
Especialitzats (OACSE).

Persones aspirants admeses 
 Nom i cognoms

1 Mª Mar Fontanet Cortés

2 Marta Roig Marin

3 Sandra Aldea Obiol

4 Marta Muñoz Saura
5 Tamara Martín Vicente

6 Florentina Gellida González

7 Nuria Planes Segarra
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8 María Coll Nieto

9 Oihane Rolindez Jovaní

10 David Chumillas Franco

11 Adriana Petrescu

12 Eva Teresa García Cuevas

13 Noemí Simó Pitarch

14 Lourdes Fernández Cano

15 Silvia Valls Fabregat

16 Alberto Rodríguez Agut

17 Sonia Fandos Sanz

18 Raquel Blasco Peña

Persones aspirants excloses
Nom i cognoms Motiu exclusió

19 Sandra Calduch Escuin 2

20 Anna Gellida Llorach 2

21 Carlos Fresquet Valero 2

Motius d'exclusió:
1. Titulació no compulsada
2. No acredita tenir la titulació
3. DNI no compulsat
4. No aporta document nac. d’identificació
5. No acredita abonament drets d’examen

Tercer.- Fixar el dilluns 5 d’octubre  de 2020 a les 9:30 hores a l'Ajuntament de Benicarló,
carrer de Ferreres Bretó 10, com a data per a la constitució del tribunal de selecció.

Quart.-  Convocar les persones aspirants admeses a la convocatòria  el dimecres 14 de
d’octubre  de  2020  a les  10:00  hores a   C/Sant  Francesc,  n  95   Benicarló(Casal
Municipal), per  a  la  realització  del  primer  exercici  obligatori  i  eliminatori,  havent  de
presentar-se amb el Document Nacional d'Identitat.

Cinquè.- Publicar el pertinent anunci 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).

Sisè.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de
la seua publicació,davant el Jutjat contenciós administratiu amb seu a la ciutat de Castelló
de la Plana, d’acord amb el  que disposa l'article 8 de la Llei  29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la  Jurisdicció  Contenciosa  Administrativa.  Potestativament,  també es  pot
interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua
notificació, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 
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d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Igualment es podrà interposar qualsevol altre recurs que es considere oportú.»

El que es publica per als efectes procedents.

Benicarló, 29 de setembre de 2020
La Presidenta delegada

(D.A.26.06.2019) 

Gemma Belinda Cerdà Muñoz
(Original signat)
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