Exped Gestiona 604/2018
Tenint en compte que per Decret d’Alcaldia núm. 2018/0490 de 20 de juny de 2018,
s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en la
convocatòria per a la constitució d’una Borsa en l’Àrea de Serveis Socials, lloc de treball:
Assessor/a Jurídic/a, integrat/da a l’Equip Social Base»
Finalitzat el termini de presentació de reclamacions al llistat provisional de persones
aspirants, i examinades les al·legacions presentades per les que han estat excloses
provisionals de la convocatòria, i que són les següents:

- Bibiana Cabedo Arce, per entendre que segons l’article 30.5 de la Llei 39/2015 «quan
l’últim dia del termini siga inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent».
Data d’entrada en registre el 27 de juny de 2018.
De conformitat amb les bases que regulen aquest procés selectiu, de data 23 de maig
de 2018, aprovades pel Decret d’Alcaldia 2018-0423, de 23 de maig de 2018.
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,
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- María José Frasquet Pastor, per entendre que segons l’article 30.5 de la Llei 39/2015
«quan l’últim dia del termini siga inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil
següent». Data d’entrada en registre el 27 de juny de 2018.

Número : 2018-0539 Data : 06/07/2018

- Mireia Pascual Chacón, per entendre que segons l’article 30.5 de la Llei 39/2015
«quan l’últim dia del termini siga inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil
següent». Data d’entrada en registre el 25 de juny de 2018.

RESOLC:

PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada per Mireia Pascual Chacón, per entendre
que la pròrroga contemplada a l’article 30.5 de la Llei 39/2015 fa referència als terminis
establits per dies hàbils, i no als establits per dies naturals, que es el senyalat a l’apartat
5.1 de les bases reguladores de la convocatòria «El termini de presentació d’instàncies
serà de 10 dies naturals, comptats a partir del següent a la publicació de l’anunci de la
convocatòria.»
SEGON.- Desestimar les al·legacions presentades per María José Frasquet Pastor i
Bibiana Cabedo Arce, per haver-se presentat les mateixes fora del termini de
presentació d’al·legacions. Ambdues al·legacions tenen com a data de entrada en
registre el 27 de juny de 2018, i donat que el llistat provisional de persones admeses i
excloses es va publicar el 21 de juny de 2018 i que, atés a l’establit a l’apartat 5.2 de les
bases reguladores de la convocatòria «s’obrirà un termini de 5 dies naturals per a
reclamar o esmenar els motius d’exclusió en la llista provisional», el termini de
presentació de les referides al·legacions va finalitzar el dia 26 de juny de 2018.
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DECRET

TERCER.- Aprovar de forma definitiva la següent relació de persones aspirants admeses
i excloses de la convocatòria referida

ADMESES
1
2
3
4
5
6
7

GANDIA GANDIA, MARÍA ÁNGELES
GIMENO SEGUER, RAQUEL
LOZANO GINER, EUGENIO JESÚS
MOSCARDÓ MARÍN, ADRIANA
RUIZ DEL PORTAL CATALÀ, TERESA ANGÉLICA
SANELEUTERIO SANTANDREU, MARTA
SUÁREZ GONZÁLEZ, CLAUDIA

1
2
3
4

CABEDO ARCE, BIBIANA
FRASQUET PASTOR, MARÍA JOSÉ
LLORCA MATEU, CRISTINA
PASCUAL CHACÓN, MIREIA

President/a: José David Bellver Benavent, Coordinador del Departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Benigànim.
Secretari/a: Fátima Freije Rueda, administrativa del Departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Benigànim.
Vocals:

DECRETO

QUART. Nomenar els membres de la Comissió de Valoració:

Número : 2018-0539 Data : 06/07/2018

EXCLOSES

Segon vocal: María Ángeles Benavent Gallego, treballadora social del Departament de
Serveis Socials de l’Ajuntament de Benigànim.
Tercer vocal: Patricia Maronda Boix, educadora social del Departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Benigànim.
CINQUÈ.- Publicar aquest decret al Tauler d’Anuncis i a la pàgina web municipal.
L’Alcaldessa

El Secretari

Mª Amparo Canals Senabre

Lucas Gieure Sastre
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Primer vocal: Isabel Moya Mira, psicóloga de l’Equip Específic d’Intervenció amb
l’Infància i l’Adolescència de l’Ajuntament de Benigànim

