
bVal l s
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS

Exp.: 108/2017

Núm.: OPOSICIONS I CONCURSOS
Borsa treball.Auxiliar biblioteca

ANUNCI

Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, fase de concurs i tribunal.

En el procediment de referència s'ha dictat per l'Alcaldia, en el dia de la data, la RESOLUCIÓ següent:

«Vista la resolució d’Alcaldia de data 27 d´abril,  en què s’aprova la llista provisional  d’admesos i  
exclosos de la convocatòria per a la constitució d’una borsa d'ocupació per a la contractació laboral 
temporal d´auxiliars de biblioteca (expedient 108/2017) publicada al Tauler d’anuncis de la Corporació 
amb data 27 d´abril  de 2017 a l’efecte  de la  presentació  de les  al.legacions  i  reclamacions  que 
s’estimen oportunes.

Vist que durant el termini a l’efecte atorgat s’han presentat s’han presentat els següents escrits:

 Helen Manzaneda López, en data 12 abril 2017, en la Direcció Territorial d´igualtat i Polítiques 
inclusives, amb registre d´entrada 50762, rebut a l´ajuntament en data 2 de maig de 2017 
(RE-0678), presentant la documentació requerida.

 Eugenia Zamora Bodi,  en data 2 de maig de 2017 (RE 675),  presentant  la documentació 
requerida.

 Mª Luisa Donat Castelló, en data 28 d´abril, en oficina PROP, registre d´entrada nº 2506, rebut  
a  aquest  ajuntament  en  data  5  de  maig  de  2017  (RE  705),  adjuntant  la  documentació 
requerida.

 Mª Dolores Rubio Mifsud, en data 2 de maig de 2017, en la Diputació Provincial de València,  
amb registre d´entrada nº 26340, rebut a l’ajuntament en data 5 de maig de 2017 (RE 701) en,  
adjuntant la documentació requerida.

 Ana Andreu Feltrer en data 2 de maig, en la Direcció Territorial de Sanitat de València, registre 
d´entrada nº 24579,rebut a l’ajuntament en data 5 de maig de 2017 (RE704), adjuntant la 
documentació requerida.

Que fetes les comprovacions oportunes es comprova la documentació adjuntada.

De conformitat  amb les  bases de la  convocatòria  i  de conformitat  amb els  articles  45  de la Llei  
39//2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 21.1.g) 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local,

RESOLC

Primer. Acceptar la documentació presentada per Helen Manzaneda López, Eugenia Zamora Bodi, Mª 
Luisa Donat Castelló, Mª Dolores Rubio Mifsud i per Ana Andreu Felter.

Segon.  Aprovar  de  forma  definitiva  la  següent  relació  d’aspirants  admesos  i  exclosos  de  la 
convocatòria referenciada:

ADMESOS

Nº REGISTRE COGNOMS NOM

1 601 ESCRIBANO SAN CLEMENTE RAUL

2 604 RUZAFA GONZALEZ ELISABET

3 611 CASANOVA NAVARRO HERMINIA

4 616 SEGARRA VELASCO LAURA

5 620 CIVERA SORIA ELENA
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Nº REGISTRE COGNOMS NOM

6 626 SAN FRANCISCO BELDA ANDREA

7 628 POLO MASCARÓS ELENA

8 629 SANTA BARBARA PEIRÓ GEMMA

9 632 ALFONSO MARTÍNEZ EVA

10 633 GIL MARIN ANA VEGA

11 636 SANCHIS BADENES CELIA

12 644 BUGEDA ARANGUREN ANA BELEN

13 647 CONTAT RODRIGO ANA

14 648 GRANJA GONZALEZ AGUSTIN

15 652 FABREGAT VARGAS BELEN

16 660 NAVARRO VIDAL BEGOÑA

17 662 RODRIQUEZ CABO PAULA

18 6 MANZANEDA LOPEZ HELEN

19 8 ZAMORA BODI EUGENIA

20 12 DONAT CASTELLÓ MARIA LUISA

21 646 RUBIO MIFSUD MARIA DOLORES

22 13 ANDRU FELTRER ANA

EXCLOSOS

Nº COGNOMS NOM

1 NAVARRO OLMOS ELENA

Motiu d'exclusió: Per no complir el punt 3.1 i 3.2 de la base quarta.

Tercer. La fase de concurs es celebrarà el dia 8 de maig a les 12:00 hores en les dependències  
d’aquest Ajuntament.

Quart. La composició del Tribunal qualificador serà la següent:

1. Presidenta: Mª de la O Pérez Cayuela, substitut/a personal que complisca els requisits que 
s’estableix a l’article 60 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 
d’abril.

2. Secretaria:  Eva Mª  Borbotó Rodrigo,  substitut/a  personal  que  complisca els  requisits  que 
s’estableix a l’article 60 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 
d’abril.

3. Vocals:

 Elvira Reig Cervera,  substitut/a personal  que complisca els  requisits  que s’estableix  a 
l’article 60 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d’abril.

 Jose  Manuel  Pedrós  Forner,  substitut/a  personal  que  complisca  els  requisits  que 
s’estableix a l’article 60 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 
12 d’abril.
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 Irene Piqueras Arriaga, substitut/a personal que complisca els requisits que s’estableix a 
l’article 60 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d’abril.»

El que es publica als efectes oportuns. La present resolució es tracta d'un acte de tràmit i com tal no  
procedeix la interposició de recursos contra el mateix. No obstant açò, contra les resolucions i els  
actes  de  tràmit  que  decidisquen,  directa  o  indirectament,  el  fons  de  l'assumpte,  determinen  la 
impossibilitat de continuar  el  procediment,  produïsquen indefensió o perjudici  irreparable a drets i  
interessos  legítims,  de  conformitat  amb  l'article  112.1  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  podrà 
interposar el recurs potestatiu de reposició, que caldrà fundar en qualsevol dels motius de nul•litat i  
anul•labilitat  previstos  en  els  articles  47  i  48  de la citada Llei.  El  termini  per  a  interposar  recurs 
potestatiu de reposició serà d'un mes, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present  
notificació. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs de reposició serà d'un mes,  
des de la seua interposició (article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

Benifairó de les Valls, a la data de la firma (document signat electrònicament).

La secretària interventora

María de la O Pérez Cayuela

DILIGÈNCIA que expedeix la Secretària-Interventora d’aquest Ajuntament per fer constar que el present Anunci s’ha publicat al  
tauler d’edictes de l’Ajuntament amb data 5 de maig de 2017. Done fe.

La secretària-interventora,

Mª de la O Pérez Cayuela

3


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Benifairó de les Valls
	2017-05-05T14:34:39+0200
	Benifairó de les Valls
	SANFRANCISCO MESEGUER ANTONIO ENRIQUE - 19095373Z
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Benifairó de les Valls
	2017-05-05T14:34:21+0200
	Benifairó de les Valls
	MARIA DE LA O PEREZ CAYUELA - DNI 33413196S
	ho accepto




