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ANUNCI
Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos
En el procediment de referència s'ha dictat per l'Alcaldia, en el dia de la data, la RESOLUCIÓ següent:
«Vist que ha expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a formar, per concurs, una
borsa de treball per la contractació laboral temporal d´AUXILIARS DE BIBLIOTECA, destinats a la
biblioteca pública municipal per a efectuar funcions inherents al seu lloc de treball i categoria
professional competència d’aquest Ajuntament.
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per Resolució d'Alcaldia de data 6 d´abril
de 2017 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. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:

ADMESOS
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOMS
ESCRIBANO SAN CLEMENTE
RUZAFA GONZALEZ
CASANOVA NAVARRO
SEGARRA VELASCO
CIVERA SORIA
SAN FRANCISCO BELDA
POLO MASCARÓS
SANTA BARBARA PEIRÓ
ALFONSO MARTÍNEZ
GIL MARIN
SANCHIS BADENES
BUGEDA ARANGUREN
CONTAT RODRIGO
GRANJA GONZALEZ
FABREGAT VARGAS
NAVARRO VIDAL
RODRIQUEZ CABO

NOM
RAUL
ELISABET
HERMINIA
LAURA
ELENA
ANDREA
ELENA
GEMMA
EVA
ANA VEGA
CELIA
ANA BELEN
ANA
AGUSTIN
BELEN
BEGOÑA
PAULA

EXCLOSOS
Nº
1
Nº
2

COGNOMS
MANZANEDA LOPEZ
COGNOMS
ZAMORA BODI

NOM
HELEN
NOM
EUGENIA

MOTIU EXCLUSIÓ
1,2 i 3
MOTIU EXCLUSIÓ
2i3
1
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4
5
6

NAVARRO OLMOS
DONAT CASTELLÓ
ANDRU FELTRER
RUBIO MIFSUD

ELENA
MARIA LUISA
ANA
MARIA DOLORES
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3
3
3
3

Motius d'exclusió:
1. Per no complir el punt 1.2 de la base tercera. No acredita reunir el requisit d´estar en possessió
de la titulació de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o equivalent
2. Per no complir el punt 3 de la base quarta. Les persones excloses per aquest motiu hauran de
presentar instància segons model de sol.licitud que s´inclou com annex en les bases.
3. Motiu d'exclusió: Per no complir el punt 3.1 i 3.2 de la base quarta. Les persones excloses per
aquest motiu hauran del presentar documentació original per a la compulsa o còpia autentificada del
DNI i de tota la documentació presentada (titulació i mèrits al.legats).
Segon. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos en tauler d'anuncis de l'Ajuntament
concedint un termini de 2 dies hàbils, a partir de la publicació en el Tauler d’Anuncis a l'efecte de
presentació de reclamacions i/o esmena de deficiències.»

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 27 d´abril. Done fe.
La secretària-interventora,
Mª de la O Pérez Cayuela
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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).

