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Núm.: OPOSICIONS I CONCURSOS
Borsa treball 
socorristes-monitors piscina 
municipal

ANUNCI

Relació provisional 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:

«Vist l’expedient  167/2019 relatiu a la convocatòria d’un procediment de selecció, per concurs, de 
MONITORS DE TEMPS LLIURE per a la constitució d'una borsa d’ocupació per a la contractació 
laboral temporal, segons les necessitats del servei, amb destinació a la prestació de serveis dins de 
les activitats d’oci i temps lliure competència d’aquest Ajuntament de Benifairó de les Valls. 

Vista la Resolució d’alcaldia de data 11 de juny de 2019 d’aprovació de les Bases reguladores del 
procediment. 

Vist que durant el termini de 10 dies a l‘efecte atorgat s’han presentat les següents sol·licituds:

Nº
Nº 

REGISTRE
DNI

1 582 …928-Y

2 586 …193-Y

3 589 …001-S

4 592 …773-T

5 600 …122-M

6 601 …515-M

7 607 …199-Q

8 608 …110-Y

9 609 …868-Y

10 610 …749-N

11 613 …108-G

12 615 …905-B

13 616 …368-C

14 617 …780-P

15 623 …190-A

16 628 …395-S
17 640 …434-F

De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades per Resolució d'Alcaldia de data 11 de 
juny 2019 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
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Primer. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:

ADMESOS

Nº
Nº 

REGISTRE
DNI

1 582 …928-Y

2 586 …193-Y

3 592 …773-T

4 600 …122-M

5 601 …515-M

6 607 …199-Q

7 608 …110-Y

8 609 …868-Y

9 610 …749-N

10 613 …108-G

11 617 …780-P

12 623 …190-A

13 628 …395-S
14 640 …434-F

EXCLOSOS: 

Nº
Nº 

REGISTRE DNI
1 589 …001-S
2 615 …905-B
3 616 …368-C

Motiu d'exclusió: Per no complir el punt 3.5. de les bases.

Segon. Publicar  la  relació  provisional  d'admesos  i  exclosos  en  tauler  d'anuncis  de  l'Ajuntament 
concedint un termini de 2 dies, a partir de la publicació en el Tauler d’Anuncis a l'efecte de presentació  
de reclamacions i/o esmena de deficiències.

Tercer. La  fase  de  concurs  es  celebrarà  el  dia  28  de  juny  de  2019  a  les  10:00  hores  en  les 
dependències d’aquest Ajuntament.

Quart. La composició del Tribunal qualificador serà la següent:

1. President/a:  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 5/2015, de 30 
d’octubre.

2. Secretari/a: José 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 5/2015, de 30 
d’octubre.

3. Vocals:
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 Charo Romero Mercader, 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  5/2015,  de 30 d
´octubre.

 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 5/2015, de 30 d´octubre.

 Miguel Ivars Cardona, 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  5/2015,  de  30  d
´octubre.»

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 des de la data de la firma electrònica. Done fe.

La secretària-interventora

María de la O Pérez Cayuela.
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