ANUNCI
Per resolució de la Presidència delegada de l'Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats, de data d’avui 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», entre les quals conste la
d’auxiliars d’infermeria.
Vist que per resolució de data 15 d’octubre de 2020 es va aprovar la relació de persones aspirants
admeses i excloses amb caràcter provisional per a les proves selectives per a la creació d’una
borsa d'ocupació temporal d’auxiliars d’infermeria (OACSE) i la designació dels membres del
tribunal de selecció.
Vist que en data 17 de maig de 2021, la Sra. Carmen Corella Monfort presenta escrit comunicant la
seva abstenció com a secretària del tribunal de selecció per concorre circumstància prevista en
l’article 23.2.b) de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En ús de les atribucions que em confereix la delegació expressa per Decret d’Alcaldia de 26 de
juny de 2019 i l’article 10.2 e) dels Estatuts, RESOLC:
Primer.- Modificar la resolució de data 15 d’octubre de 2020, en el següent sentit:
En l'apartat tercer de la part resolutòria de la resolució on diu:
«Tercer.- Designar les següents persones com a membres del tribunal de selecció:
.................................................................................................................................................
Secretari:
•
Sr. Marcos Segarra Piñana, secretari acctal. de l’Ajuntament de Benicarló i de
l’OACSE,
Suplent: Sra. Camen Corella Monfort, administrativa d’Administració general de l’Ajuntament de
Benicarló.»
deu dir:
«Tercer.- Designar les següents persones com a membres del tribunal de selecció:
..................................................................................................................................................
Secretari:
•
Sr. Marcos Segarra Piñana, secretari acctal. de l’Ajuntament de Benicarló i de
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•

l’OACSE,
Suplent: Sra. Isabel Roca Martínez, administrativa d’Administració general de
l’Ajuntament de Benicarló.»

Segon.- Publicar el pertinent anunci al Tauler d'Anuncis de l’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).»
El que es publica per als efectes procedents.
Benicarló, 17 de maig de 2021
La Presidenta delegada
(D.A.26.06.2019)

Gemma Belinda Cerdà Muñoz
(Original signat)
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