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Exp.: 176/2022
Núm.: OPOSICIONS I CONCURSOS
Borsa treball. Auxiliar
administratiu

ANUNCI
Constitució de borsa treball AUXILIAR ADMINISTRATIUS
Que per Resolució d’alcaldia de data 29/06/2022 s’ha acordat:
«Vist l’expedient 176/2022 relatiu a la constitució d'una borsa de treball per a la contractació de
AUXILIAR ADMINISTRATIUS (equivalència grup C, subgrup C2) pel sistema de concurs-oposició.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 27/04/2022 per la que s’acorda aprovar les Bases reguladores i
la convocatòria.
Vista la publicació de les Bases reguladores en el Tauler d'Edictes d'aquest Ajuntament amb data
12/05/2022 i en la pàgina web www.benifairovalls.com.
Vist l’anunci de convocatòria publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València nº 90 amb data
12/05/2022.
Vist que segons el certificat de Secretaria el termini de 10 dies naturals a comptar del següent a la
publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de València nº 90 amb data 12/05/2022,
dit termini va concloure el 23/05/2022 havent-se presentat un total de 42 instàncies.
Vista la resolució d’Alcaldia de data 01/06/2022, en què s’aprova la llista provisional d’admesos i
exclosos publicada en el Tauler d’Edictes de la Corporació amb la mateixa data a l’efecte de la
presentació de les al·legacions i reclamacions que s’estimen oportunes.
Vista la resolució d’Alcaldia de data 15/06/2022, publicada en el Tauler d’Edictes de la Corporació
amb la mateixa data, per la que, prèvia estimació-desestimació de les al·legacions presentades
s’aprova de forma definitiva la següent relació d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria
referenciada, es nomena al Tribunal Qualificador i es fa la convocatòria per a la fase d’oposició.
Vista la llista provisional de puntuacions segons baremació de la fase d’oposició i la fase de concurs
efectuada pel Tribunal Qualificador en sessió de data 20/06/2022.
Vist que en sessió de data 28/06/2022 el Tribunal Qualificador valora i acorda la desestimació de les
al·legacions presentades, i en la mateixa sessió el Tribunal Qualificador ha acordat elevar a definitiva
la llista provisional de baremacions i elevar proposta a l’Alcaldia de constitució d’una borsa de treball
AUXILIAR ADMINISTRATIUS (equivalència grup C, subgrup C2) pel sistema de concurs-oposició,
per l'ordre i amb la composició següent:
NÚM. ORDRE

COGNOMS I NOMS

FASE
OPOSICIÓ

FASE
CONCURS

1
2
3
4
5
6

Ruiz López, José
Ávila Borrell, María Cinta
Carreira Domina, Melisa Yael
Amancei, Stefana
Juan Beltrán, Gonzalo
Garcelán Ortiz, Sofía

53,07
53,10
51,20
45,80
41,05
36,80

25,00
14,10
5,00
2,00
5,00
5,90

TOTAL
PROCÉS
SELECTIU
78,07
67,20
56,20
47,80
46,05
42,70

[...]
Ateses les bases referides que regeixen la convocatòria.
Atès l’article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
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Administracions Públiques.
De conformitat amb la competència atribuïda per l’article 21.1.g), h) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
de Bases del Règim Local.
RESOLC
Primer. Constituir la borsa de treball de AUXILIAR ADMINISTRATIUS (equivalència grup C, subgrup
C2) pel sistema de concurs-oposició, per l'ordre i amb la composició següent:
NÚM. ORDRE
1
2
3
4
5
6

COGNOMS I NOMS
Ruiz López, José
Ávila Borrell, María Cinta
Carreira Domina, Melisa Yael
Amancei, Stefana
Juan Beltrán, Gonzalo
Garcelán Ortiz, Sofía

Segon. [...].
Tercer. Publicar anunci de la constitució de la borsa continguda en la present resolució en el Tauler
d’Edictes de l'Ajuntament.»

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o
recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la recepció
d'aquesta notificació, davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de
València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la recepció de la present
notificació de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa. Si s'optara per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà
interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s'haja produït la
seua desestimació per silenci. Tot açò sense perjudici que puga exercitar qualsevol altre recurs que
estime pertinent.
Document signat electrònicament en la data de la signatura al marge.
L'alcalde,
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer
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El que es fa públic de de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

