
ANUNCI

Per  resolució  de  la  Presidència  delegada  de  l'Organisme  Autònom  de  Centres  Socials
Especialitzats, de la data s'ha adoptat el següent acord:

«Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu per a la
constitució  d'una  borsa d'ocupació  temporal  complementària  a  l'actualment  vigent  de personal
auxiliar  ocupacional/cuidador  de  l'Organisme  Autònom  de  Centres  Socials  Especialitzats
(OACSE)».

Publicada  la  relació  de  persones  aspirants  admeses  i  excloses  per  a  les  proves  selectives i
finalitzat el termini per a l'esmena de defectes o al·legacions a la llista provisional d'admesos i
exclosos.

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.-  Aprovar  amb  caràcter  definitiu  la  següent  relació  de  persones  aspirants  admeses  i
excloses  per  a  les  proves  selectives  per  a  la  creació  d’una  borsa d'ocupació  temporal
complementària  a  l'actualment  vigent  de personal  auxiliar  ocupacional/cuidador de l'Organisme
Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE)»

Persones aspirants admeses 
 DNI (---- 4 ultimes cifres i lletra)  DNI (---- 4 ultimes cifres i lletra)

1 ----9392K 29 ----0732R

2 ----3585J 30 ----1294R

3 ----3338K 31 ----5688F

4 ----8053K 32 ----6941K
5 ----0828H 33 ----5759C

6 ----0475K 34 ----0670K

7 ----0823Z 35 ----8407P

8 ----2637T 36 ----7803B

9 ----2270R 37 ----1240J

10 ----8333B 38 ----6585C

11 ----5728F 39 ----9373W

12 ----5413C 40 ----0301B

13 ----7021E 41 X---6926Y
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14 ----7340Q 42 ----7740F

15 ----4430R 43 ----7899K

16 ----7073F 44 ----1708K

17 ----6233R 45 ----2048Z

18 ----1118C 46 ----4746T

19 ----5874E 47 ----1495A

20 ----2443E 48 ----9306D

21 ----0688Y 49 ----9233T

22 ----3508A 50 ----7210Y

23 ----4971M 51 ----6804D

24 ----6037X 52 ---- 0110M

25 ----7210Y 53 ----1425D

26 ---- 1489T 54 ----9688H

27 ---7138Z 55 ----5788X

28 ----3158C
Persones aspirants excloses

DNI (---- 4 ultimes cifres i lletra) Motiu exclusió

56 ----9724J 4

57 Y----2970K 1-2

58 ----6332P 2

59 ----9019G 1
Motius d'exclusió:

1. No aporta certificat de professionalitat
2. No aporta graduat escolar o equivalent
3. Titulació no compulsada
4. No acredita tenir la titulació
5. DNI no compulsat
6. No aporta document nac. d’identificació

Tercer.- Fixar el dilluns 16 de setembre de 2019 a les 13:00 hores a l'Ajuntament de Benicarló,
carrer de Ferreres Bretó 10, com a data per a la constitució del tribunal de selecció.

Quart.- Convocar les persones aspirants admeses a la convocatòria el divendres 27 de setembre
de  2019  a les  10:00  hores a  l’edifici  Espai  Empresarial  ACTIBEN(antic  Edifici  d’AIDIMA)  Av.
Catalunya, num 74, 12580 Benicarló, per a la realització de l'exercici obligatori i eliminatori, havent
de presentar-se amb el Document Nacional d'Identitat.

Quart.-  -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, 13 de setembre de 2019
La Presidenta delegada

(D.A.26.06.2019) 

Gemma Belinda Cerdà Muñoz
(Original signat)
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