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 5 d’octubre de 2018
es van aprovar les “Bases específiques que han de regir el procés selectiu convocat per a la
constitució d’una borsa d’ocupació temporal de personal d'infermeria de l'Organisme Autònom de
Centres Socials Especialitzats (OACSE)
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu i fent ús
de les atribucions que em confereix la delegació expressa per Decret d'Alcaldia de data 26 de juny
de 2015 i l'article 10.2.e dels Estatuts de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats,
HE RESOLT:
Primer. Aprovar amb caràcter provisional la següent relació de persones aspirants admeses i
excloses per a poder concórrer al concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’ocupació
temporal de personal d’infermeria de l’OACSE.
Persones aspirants admeses
1
2
3
4
5

DNI (---- 4 ultimes cifres i lletra)
7092Q
4835H
8448Y
9771X
5208T

6
7
8
9

DNI (---- 4 ultimes cifres i lletra)
3314N
4587T
4633C
0599Q

Persones aspirants excloses

10

DNI (---- 4 ultimes cifres i lletra)
6071N

Motiu exclusió
6

Motius d'exclusió:
1. No acredita tenir la titulació
2. Titulació no compulsada
3. No aporta document nac. d’identificació
4. DNI no compulsat
5. Documents no compulsats
6. No aporta justificant d’abonament de taxes

Segon.- Concedir als aspirants un termini de dos dies hàbils a comptar des de la publicació en el
tauler d'anuncis per a l'esmena de defectes o al·legacions de la seua omissió en el llistat,
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transcorregut el qual sense haver presentat reclamació la llista provisional d'admesos i exclosos

s'elevarà a definitiva.

Les possibles al·legacions s’hauran de comunicar a l’OACSE mitjançant correu electrònic
(benicarlooacse@oacse.org) el mateix dia acompanyat d’una còpia del justificant de correus o
de presentació en altres administracions escanejada degudament, amb clara identificació de la
persona al·legant, i del dia i l’hora de presentació de l’al·legació.
Sense la concurrència d’ambdós requisits, no s’admetrà l’al·legació si és rebuda per l’OACSE amb
posterioritat a la data d’acabament del termini de dos (2) dies hàbils abans assenyalat.
Tercer.- Designar les següents persones com a membres del tribunal de selecció:
Presidenta:
•
Sra. Almudena Egea Traver, Directora de l’OACSE
•
Suplent: Sra. Francesca Avila Forès, Treballadora Social de l’Equip Base de
l’Ajuntament de Benicarló
Secretari:
•
Sr. Fco.Javier Latorre Pedret, Secretari General de l’Ajuntament i de l’OACSE
•
Suplent: Sra. Anna Calvo Bermejo, Tècnica normalització llinguística Ajuntament
de Benicarló.
Vocals:
•
Sr. Esteban Fornos Rodriguez, DUE de l’OACSE.
•
Suplent: Sra. Amelia Pauner Adell, Directora de la Residència Sant Francesc
Quart.- Concedir als membres del tribunal i als aspirants un termini de dos hàbils a comptar des de
la publicació en el tauler d'anuncis per abstenir-se o recursar-los, respectivament; si concorre
alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
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).»
El que es publica per als efectes procedents.
Benicarló, 31 d’octubre de 2018
La Presidenta delegada
(D.A.26.06.2015)

Filomena N.Agut Barceló
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