
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:

«Una vegada finalitzat el procediment selectiu de la convocatòria per a la creació  d’una  borsa
d'ocupació  temporal  de  Coordinador/a-Subdirector/a  de  centre(OACSE),  per  atendre  les
necessitats existents en els centres de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats de
Benicarló. 

Vist  l’acord  del  tribunal  qualificador  de  data  28 de gener  de 2022,  sobre  resultats  definitius  i
proposta de constitució de la borsa d’ocupació  temporal de Coordinador/a-Subdirector/a de centre
de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, 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 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.-  Constituir la borsa   d’ocupació temporal de  Coordinador/a-Subdirector/a de centre de
l’Organisme  Autònom de Centres  Socials  Especialitzats, d’acord  amb la  proposta  del  Tribunal
Qualificador de data 28 de gener de 2022:

POSICIÓ COGNOMS I NOM

1 Roig Marin, Marta

2 Rodríguez Agut, Alberto

3 Gellida González, Florentina

4 Fontanet Cortés, Mª Mar

5 Aldea Obiol, Sandra

6 Muñoz Saura, Marta

7 Petrescu, Adriana

Segon.-   La vigència  de  la  borsa  d'ocupació  temporal  de  Coordinador/a-Subdirector/a  de
centre(OACSE), serà fins es constituïsca la borsa d'ocupació resultant dels processos de selecció
convocats en el desenvolupament de l'oferta d'ocupació pública i en tot cas, tindrà un període de
vigència màxima de quatre anys, computant-se el període des de la data de la presente resolució,
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de conformitat amb l’establert en la base quinzena de les Bases de la convocatòria(BOP núm. 134
de 26 d’octubre de 2019).

Tercer.- El funcionament de la borsa de treball serà l’establert en la base setzena de les bases de
la convocatòria (BOP núm. 134 de 26 d’octubre de 2019) 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  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).

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 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 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.»

El que es publica per als efectes procedents.

Benicarló, 10 de febrer de 2022
La Presidenta delegada

(D.A.26.06.2019) 

Gemma Belinda Cerdà Muñoz
(Original signat)
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