
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 de personal d’infermeria de l’Organisme Autònom de
Centres Socials Especialitzats.

Publicada la 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’Organisme
Autònom de Centres Socials Especialitzats  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  2015  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 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 
 DNI (---- 4 ultimes cifres i lletra)  DNI (---- 4 ultimes cifres i lletra)

1 7092Q 6 3314N

2 4835H 7 4587T

3 8448Y 8 4633C

4 9771X 9 0599Q

5 5208T

Persones aspirants excloses

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

10 6071N 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
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5. Documents no compulsats
       6.    No aporta justificant d’abonament de taxes

Segon.- Fixar el dimecres 14 de novembre de 2018 a les 9:30 hores a l'Ajuntament de Benicarló,
carrer de Ferreres Bretó 10, com a data per a la constitució del tribunal qualificador.

Tercer.- Convocar el tribunal qualificador el dimecres 14 de novembre de 2018 a les 10:00 hores,
per a la valoració de mèrits de les persones aspirants admeses.

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, 12 de novembre de 2018
La Presidenta delegada

(D.A.26.06.2015) 

Filomena N.Agut Barceló

(Original signat)
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