
ANUNCI

La presidència  delegada de l’Organisme Autònom de Centres  Socials  Especialitzats,  per
resolució del dia de la data ha adoptat el següent acord:

Una vegada finalitzat el procediment selectiu de la convocatòria per a la creació d'una borsa
de treball  pel  sistema de  concurs  oposició  lliure  per  a  nomenaments  com a funcionaris
interins (administratius), amb la finalitat de proveir tant vacants com substitucions transitòries
dels  seus  titulars  o  altres  necessitats  temporals  de  places   enquadrades  en  l'escala
d'Administració  general,  subescala  administrativa,  grup  C,  subgrup  C1,  dotades amb les
retribucions bàsiques corresponents al grup/subgrup de C, C1, dels previstos en l'article 76
del  text  refós  de la  Llei  de  l'Estatut  Bàsic  de l'Empleat  Públic,  aprovat  per  Real  Decret
legislatiu  5/2015,  de 30 d'octubre,  i  les  retribucions  complementàries  que corresponguen
conforme la legislació vigent, relació de llocs de treball i pressupost de l'Organisme autònom
local de Centres Socials Especialitzats de l'Ajuntament de Benicarló.

Vist l’acord del tribunal qualificador de data 21 de juliol de 2017 sobre resultats definitius i
proposta de constitució de la borsa de treball temporal per a personal interí grup C1 per a
l’OACSE, després de superar la fase d’oposició i valorar la fase de concurs.

En ús de les atribucions que em confereix la delegació expressa per Decret d’Alcaldia de 26 
de juny de 2015 i l’article 10.2 f) dels Estatuts, RESOLC:

Primer.- Constituir la borsa de treball temporal d’administratius d’Administració General per a
personal interí grup C1, d’acord amb la proposta del Tribunal Qualificador de data 21 de juliol
de 2017:

POSICIÓ NOM

1 SARA MARTINEZ CONESA

2 MARIA ANGELES ALEGRE MOYA

3 VICENTE RAMON COMPTE MOROS

4 ALICIA ARIÑO GARCIA

5 MARIA SOLEDAD MUÑOZ CERDAN

6 RAQUEL MANCHON PAU

7 SONIA ARNAU QUEROL

8 MARTA PRUÑONOSA CUARTERO

9 VIRGINIA CASTELL ROCA

10 EMILIA REDONDO TRUJILLO
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11 ISABEL ROCA MARTINEZ

12 ANNA GINER SOLANES

13 ESTEFANIA PI SANCHO

14 SONIA VIURA PANISELLO

15 YOLANDA BRAU FORES

16 PAU MATA CARDA

17 MIREIA DEL PILAR MARIN SOSPEDRA

18 CRISTINA LLUCH LORES

19 ANDRES REDO VIÑES

20 FRANCISCA FRESQUET MERCANT

21 JORDI ROMEU VALLS

22 ENRIQUE JESUS VIDAL BIEL

Segon.- . La vigència de la borsa de treball serà d’un màxim de quatre anys, computant-se el
període des de la data de la presente resolució, de conformitat amb l’establert en la base
tretzena de les Bases de la convocatòria (BOP núm.41 de 6 d’abril de 2017)

Tercer.  El funcionament de la borsa de treball serà l’establert en la base catorzena de les
bases de la convocatòria (BOP núm.41 de 6 d’abril de 2017) i en allò que no estiga previst en
les esmentades bases, s’atendrà al que estableixen les bases de funcionament de les borses
de treball de l’OACSE, publicades en el BOP de 9 de març de 2006.

Quart.- Publicar la presente resolució en el Tauler d'anuncis de l'OACSE, Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament,Web  de  l'OACSE  (www.oacse.org) i  Web  de  l'Ajuntament  de  Benicarló
(www.ajuntamentdebenicarlo.org). 

Cinquè.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà  interposar
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a
la seua publicació, davant el Jutjat de lo Contencios-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 Contenciós Administrativa. 

Potestativament, també es podrà interposar recurs de reposició davant la Presidència de
l’OACSE en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seua publicació, d’acord
amb  el  que  estableixen  els  articles  123  i  124  de  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Igualment es podrà interposar qualsevol altre recurs que es considere oportú.

La presidenta delegada

(D.A.26.06.2015)
(original signat)

Filomena N. Agut Barceló
Benicarló, 2 d’agost de 2017
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