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ANUNCI 

L’Alcaldia de la Corporació, per Resolució 236/2016, de 27 de maig, ha resolt el que consta tot 
seguit: 

«Decret núm.: 236/2016 
Simat de la Valldigna, 27 de maig de 2016 

VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, 
en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i 
atenent  les consideracions següents: 

ANTECEDENTS 

PRIMER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 092/2016, de 7 de març, es va resoldre aprovar les 
bases reguladores de la convocatòria de selecció per a la contractació d’un Tècnic Superior en 
Animació Sociocultural destinada al Casal Jove municipal de Simat de la Valldigna, en els termes en 
què figura al corresponent expedient (Expedient núm. 2016/02.01.02.16) 

SEGON. Atès que per Decret de l’Alcaldia 174/2016, de 19 d’abril, es va resoldre modificar la 
base quarta, apartat e. de la convocatòria per a la contractació d’un Tècnic Superior en 
Animació Sociocultural destinada al Casal Jove municipal de Simat de la Valldigna, quedant la seua 
nova redacció en els termes que consten en l’expedient citat, i publicar el text íntegre definitiu de 
les bases reguladores de les proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de València, en 
el tauler d’edictes municipal així com en la pàgina web municipal a l’efecte del seu general 
coneixement. 

TERCER. Vist que amb data 2 de maig de 2016, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
València núm. 82, Anunci de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre bases aplicables a la 
convocatòria per a la contractació laboral, de caràcter temporal, d’un tècnic auxiliar en Animació 
Sociocultural, per concurs i entrevista. 

QUART. Atès que el termini fixat per a la presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de 
documentació requerida, per part dels candidats interessats a participar en el procés selectiu citat, 
va expirar el passat dia 13 de maig de 2016. 

De conformitat amb les bases aprovades junt amb la convocatòria, i de conformitat amb l’article 
10.1 del Decret 33/1999, de 9 de març, en relació amb l’article 20 del Reial Decret 364/1995, de 
10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General d’ingrés de Personal al Servei de 
l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels 
Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat, i l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos: 

 RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS 
 Cognoms i Nom DNI 
1 Benavent Puig, Begoña 20818942D 
2 Camacho Segarra, Raúl 73778063C 
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3 Donet Donet, Encarna 20004508M 
4 Gómez Sáez, Ana 73557220T 
5 Gómez Sánchiz, Mª José 85303739M 
6 Lloret Boronat, María 20041729N 
7 Martínez Furió, Lucía 20049701A 
8 Nicolàs Borja, Clara 20045182s 
9 Oltra Andrés, Celsa 33566321Y 

 

 RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS 
 Cognoms i Nom DNI Motiu exclusió 
1 Bononad Brines, Francesc 20017995Z 1 
2 Puig Lledó, Mª José 20040138P 2 

1 No reuneix el requisit e. indicat en la base quarta de la convocatòria. 

2 No reuneix el requisit g. indicat en la base quarta de la convocatòria. 

SEGON. Els aspirants exclosos disposen d’un termini de 5 dies hàbils, a partir de la 
publicació de la present Resolució per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen 
motivat la seua exclusió. 

TERCER. Publicar la present Resolució en el tauler d’edictes municipal així com en la 
pàgina web municipal.» 

El que es fa públic, de conformitat amb el que disposa l’article 10.1 del Decret 33/1999, de 9 de 
març, del Govern Valencià, en relació amb l’article 20 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, 
pel que pel qual s’aprova el Reglament General d’Ingrés del Personal al Servei de l’Administració 
General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils 
de l’Administració General de l’Estat, als efectes que durant el termini de cinc dies hàbils els 
aspirants exclosos puguen formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la 
seua exclusió. 

Ho signa l’alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a la data de la firma 
electrònica. 
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