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ANUNCI LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAMENT ÒRGAN
TÈCNIC DE SELECCIÓ I FIXACIÓ DATA PRIMER EXERCICI PER FORMAR BORSA
DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC EN TREBALL SOCIAL

Per Resolució d'Ajuntament nº 2017/11/141, de data 23 de Novembre de 2017, es va
aprovar definitivament la llista d'admesos i exclosos per a la formació d’una borsa de
treball de personal tècnic en treball social, nomenament de l’òrgan tècnic de selecció i
la convocatòria per al primer examen, la qual presenta el següent tenor literal:
“Atés que es van aprovar les bases que han de regir la formació d’una borsa de treball
de personal tècnic en treball social, publicades íntegrament a la plana web municipal,
en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i en extracte al Bulletí Oficial de la Província, en
data 4 d’octubre de 2017.
Havent donat compte que una vegada expirat el termini de presentació d'instàncies,
mitjançant Resolució d'Alcaldia número 2017/11/22, es va acordar aprovar la llista
provisional d'admesos i exclosos en el corresponent procés selectiu, publicant-se la
mateixa tant en el Tauló d'Edictes Municipal, com a la plana web de l'Ajuntament, sense
que el termini de deu dies concedit s'haja formulat al·legació alguna.
Conforme a les Bases de la convocatòria, es procedeix a aprovar la llista definitiva de
persones admeses i excloses al procés de selecció i al nomenament de l’òrgan tècnic
de selecció.
Per tot allò exposat, aquesta Alcaldia en virtut de les atribucions conferides per la
legislació vigent
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs oposició
per a formar la borsa de treball de personal tècnic en treball social:
RELACIÓ DE PERSONES ADMESES
Num
1

DNI
20451408S

Nom i Cognoms
Bosca Bataller, Borja

RELACIÓ DE PERSONES EXCLOSES
Cap
SEGON: Nomenar a l’Órgan Tècnic de Selecció que ha d’avaluar les proves, el qual
queda compost pels següents membres:
Presidència titular: Mª Consuelo Sanchis Ridaura, Funcionària de l’Ajuntament
de Picanya
Presidència Suplent: Roberto Amoraga Rubio, Funcionari de l’Ajuntament de
Picanya
Secretaria Titular: Antonio Miguel Palop Marín, Secretari de l’Ajuntament de
Picanya
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Secretaria Suplent:José Vicente Aparisi Aparisi, Vice Secretari de l’Ajuntament
de Picanya
Vocals:
Titular: Emilia Jiménez Pardo, Funcionària de l’Ajuntament de Picanya
Suplent: Esther Piles Pastor, Funcionària de l’Ajuntament de Picanya
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Titular: Remedios Francisco Chico, Funcionària de la Conselleria de Sanitat.
Suplent: Francisco Bartolomé Caballero Fernández, Funcionari de l’Ajuntament
de Lliria
Titular: Rosa Marina Garcia Tebar, Funcionària de l’Ajuntament de Picanya
Suplent: José Pérez Navarro, Funcionari de l’Ajuntament de Picanya.
De conformitat amb l'establit en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic
del Sector Públic, els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se o podran ser recusats
quan es donen els supòsits contemplats en els mateixos.
TERCER: L’Òrgan Tècnic de Selecció haurà de constituir-se el proper dia 12 de
desembre, a les 9:30 hores, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament de Picanya.
QUART: Comunicar a les persones interessades que el primer exercici previst a les
bases de la convocatòria, tindrà lloc el dia 14 de desembre, a les 12:00 hores, en el Saló
de Sessions de l’Ajuntament de Picanya.
CINQUÈ: Que es publique la present Resolució a la plana web de l’Ajuntament
SISÈ: Notificar a les persones membres de l’Órgan Tècnic de Selecció perquè tinguen
coneixement a tots els efectes.”
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la publicació del present anunci, davant l'Alcalde 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 de l'endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46
de la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs
contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s'haguera produït la
desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que puga interposar qualsevol altre
recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
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