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:
«Vista la Resolució de la Presidenta delegada de l'OACSE de data 16 de juny de 2020 d'aprovació
de la constitució d'una borsa d'ocupació temporal de director/a de centre de l'Organisme autònom
de Centres Socials Especialitzats de Benicarló (OACSE) pel procediment de selecció mitjançant el
sistema de concurs oposició.
Vist l’escrit de data 23 de juliol de 2020 (ere Núm 607), registrat a correus de ................ en data
21.07.2020, subscrit per .................................... (Asunto:Recurso de reposición) mitjançant el qual
sol·licita a la direcció de l'OACSE «se proceda a anular el acto administrativo recurrido por no
haberse verificado los requisitos exigidos por las bases de los candidatos del presente concurso»
Vist el contingut de l’informe-proposta de la directora de l’OACSE de data 21 d’agost de 2020, amb
el vistiplau del secretari accidental de l’OACSE, en el sentit de «Primer.- Requerir a .........................., en el
termini de 5 dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció del requeriment, la presentació de la documentació
acreditativa, a data de finalització del termini de presentació d'instàncies, de la totalitat dels requisits d'admissió, a la vista
del recurs de reposició interposat per .................................
Segon.- En el supòsit de no aportar l'esmentada documentació, estimar parcialment el recurs de reposició presentat
per ............................... en el sentit d'excloure a .................................. de la borsa de director/a directora de centre
constituïda per resolució de la presidenta delegada de data 16 de juny de 2020.»

Vist que finalitzat el termini de 5 dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció del
requeriment formulat a ........................................, aquesta no ha presentat la totalitat de la
documentació acreditativa del compliment dels requisits d’admissió, a la vista del recurs de
reposició interposat per ....................................................
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.- Estimar parcialment el recurs de reposició presentat per ....................................... en el
sentit d'excloure a ............................................ de la borsa de director/a directora de centre
constituïda per resolució de la presidenta delegada de data 16 de juny de 2020 per falta
d’acreditació dels requisits de la borsa.
SEGON.- En conseqüència, modificar l’ordre de prelació de la borsa de director/a directora de
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centre de l’OACSE, constituïda per resolució de la presidenta delegada de data 16 de juny de
2020, quedant de la següent manera:
NÚM
1
2
3
4
5

NOM
Marta Muñoz Saura
Sagrario Martínez Angulo
Mª del Mar Fontanet Cortés
Montserrat Márquez García
Nuria Planes Segarra

DNI
928-H
613-V
607-N
082-Q
953-C

PUNTUACIÓ TOTAL
48,4
47,64
45,71
42,59
37,51

TERCER.- Notificar el present acord a la persona recurrent i a la persona exclosa de la llista de la
borsa i procedir a la publicació de la borsa modificada.
QUART.- Contra aquest acte que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló de la Plana en el termini de dos
mesos (article 8 i 46.1. de la Llei 29/1998, de 13 de juliol), comptadors des de l'endemà de rebre la
present notificació i en el cas de la publicació, comptadors des de l'endemà a la publicació.»

El que es publica per als efectes procedents.
Benicarló, 21 de setembre de 2020
La Presidenta delegada
(D.A.26.06.2019)

Gemma Belinda Cerdà Muñoz
(Original signat)
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