DECRET D’ALCALDIA

1ª- Respecte de la pregunta núm.5 de la part específica, l’òrgan de selecció
va considerar correcta la resposta b), sent en realitat la correcta la c).
2ª- Respecte de la pregunta núm.10 de la part específica, l’òrgan de
selecció va considerar correcta la resposta c), no obstant revisades les
possibles respostes, cap d’elles podria ser considerada correcta per un error
de forma, ja que la resposta correcta seria «Autorizar el gasto», i no
«Autorizar el pago», pel que queda anul·lada aquesta resposta, passant a
valorar la primera pregunta de les reserva de la part específica.
Per tant, en vista de l’anterior, l’òrgan de selecció passa a revisar les
puntuacions obtingudes pels aspirants, i emet acta en data 28 d’agost de
2019.
Per tot el que precedeix, i de conformitat amb les atribucions conferides per
l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’acta de qualificació de data 28 d’agost de 2019, emesa per
l’òrgan de selecció procés per a constituir una borsa de TAG per a l’àrea
Econòmica en la que consta el resultats obtinguts al primer exercici de la
fase d’oposició del procés que ens ocupa.

Segon.- Publicar els resultats del primer exercici, els quals són els següents:

TAG ÀREA ECONÒMICA

DECRETO

Mª ANGELES TAMARIT MENGUAL ( 2 de 2 )
Técnica de gestión administrativa
Data Signatura : 30/08/2019
HASH: aac0e799e6d3b3d83a57747db36facfe

Vistes les al·legacions presentades pels aspirants en el procés de TAG de
l’àrea Econòmica, en relació amb la prova realitzada:

Número: 2019-0667 Data: 29/08/2019

Tenint en compte el Decret d’Alcaldia 2019-0664 de 22 d’agost de 2019, pel
que s’acorda aprovar les actes qualificació de data 22 d’agost de 2019,
emeses pels òrgans de selecció del procés selectiu per a constituir una
borsa de Tècnic/a de l’Administració General (TAG) per a l’àrea Econòmica i
una altra per a l’àrea Jurídica, en les que consten el resultats obtinguts al
primer exercici de la fase d’oposició, dels processos selectius que ens
ocupen i publicar els resultats del primer exercici.
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Mª AMPARO CANALS SENABRE ( 1 de 2 )
Alcaldessa
Data Signatura : 29/08/2019
HASH: bbb216164e538b8405c8c39c611a815f

Expediente Gestiona 252/2019

Quart.-Publicar aquesta resolució al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de
Benigànim i a la pàgina web municipal.
L’alcaldessa

La secretaria-acctal

Mª Amparo Canals Senabre

Mª Ángeles Tamarit Mengual

Document signat electrònicament

Número: 2019-0667 Data: 29/08/2019

Tercer.-Convocar les persones aspirants que han superat aquesta primera
prova, segons esta nova valoració, per a la realització del segon exercici
(supòsit pràctic), que es realitzarà el dia 5 de setembre de 2019, a les 9:00
hores, a l’Edifici Espai Jove, c/ Solana, núm. 1 de Benigànim.
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No presentada
8,00
No apta
5,10
No presentada
No apta
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8,55
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5,30
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5,30
5,16
No presentat
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Nom i cognoms
Alicia Albert i Guerola
M.ª José Bataller Pellicer
Marlene Cambra Polop
Natalia Chipier Prats
Monica Cucarella Pérez
Paula Espi Pastor
Juan Vicente Fos Bernabeu
Eva Manuela García Sales
Juan José Llario Carbonell
Jose Carlos Macarro Rodriguez
Inmaculada Margarit Benavent
M.ª Abigail Mari Garcia
Antonio Miret Martí
Rosana Tormo Cabanes
Pablo Vidal Vidal

