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ANUNCI EN PÀGINA WEB I TAULER D'ANUNCIS DE L’AJUNTAMENT 

Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 021/2018, de data 23 de gener de 2018, es va 

aprovar definitivament la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria del 

procés selectiu per a la constitució de la borsa d'ocupació per a cobrir tant vacants com 

substitucions transitòries de Personal de Neteja de la plantilla de personal laboral 

d'aquesta Corporació, amb caràcter temporal; així mateix es va procedir a la designació 

de membres del Tribunal i a la convocatòria per al primer examen. 

<< PRIMER. Desestimar la següent al·legació presentada per 20.055.971-V en 

relació amb l'expedient del procés selectiu per a la constitució de la borsa d'ocupació 

temporal per a proveir tant vacants com substitucions transitòries dels seus titulars o 

altres necessitats temporals de places de personal de neteja, altres agrupacions 

professionals (laborals). 

SEGON. Estimar les al·legacions presentades per 20.025.629-N, 20.990.880-E, 

20.035.625-A, 20.036.420-Q i 20.045.262-A en relació amb l'expedient del procés selectiu 

per a la constitució de la borsa d'ocupació temporal per a proveir tant vacants com 

substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals de places de 

personal de neteja, altres agrupacions professionals (laborals). 

TERCER. Aprovar de forma definitiva la següent relació d'aspirants admesos i 

exclosos de la convocatòria referenciada, estimant o desestimant les següents al·legacions 

dels aspirants: 

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS: 

DNI ADMESOS 

20.433.514-S 

20.425.623-J 

20.033.969-A 

20.024.757-Z 

20.027.531-M 

20.018.319-Q 



85.304.488-H 

73.584.289-K 

20.450.357-E 

20.789.713-J 

20.032.684-Y 

73.772.443-N 

79.266.236-W 

X-44.97.811-T 

20.014.404-B 

73.549.531-Q 

20.021.207-Y 

20.801.529-F 

Y-07.10.667-G 

20.015.904-Q 

20.419.991-Q 

20.025.798-C 

20.044.073-X 

20.039.033-F 

20.799.358-K 

73.914.397-X 

20.429.943-D 

20.028.763-H 

73.916.452-H 

73.772.521-K 

20.036.420-Q 

44.767.552-F 

20.037.959-Z 

20.806.934-F 

20.037.001-E 

20.019.468-S 

20.811.928-X 

20.038.994-Z 

73.916.676-N 

20.410.604-J 

20.045.262-A 

20.025.629-N 

20.990.880-E 

20.035.625-A 
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RELACIÓ D'ASPIRANTS EXCLOSOS: 

EXCLOSOS 

DNI MOTIU 

20.789.410-D Falta títol. 

20.055.971-V Documentació entregada fora de termini. 

20.026.728-F Falta tota la documentació. 

20.041.707-J Falta tota la documentació. 

44.880.655-L Falta tota la documentació. 

20.030.358-A Falta tota la documentació. 

QUART. Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les 

corresponents proves a: 

— President: Aurelio Sansixto Bonet, secretari-interventor de l’Ajuntament de 

Simat de la Valldigna. 

— Suplent: Salvador Casanova Ferrer, secretari-interventor de l’Ajuntament de 

Benifairó de la Valldigna. 

— Vocal: Jose Salvador Arnal Selfa, cap de la brigada municipal, personal 

laboral de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

— Suplent: Diamar Colomer Canet, netejadora, personal laboral de 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

— Vocal: Adolfo Molina Mafé, cap de serveis de usos múltiples, personal 

laboral de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. 

— Suplent: José Luís Barrios Castillo, administratiu, funcionari de l’Ajuntament 

de Simat de la Valldigna. 

— Vocal: Sara Sancirilo Mogort, administrativa, funcionaria de l’Ajuntament de 

Simat de la Valldigna. 

— Suplent: Maria Rosa Mestre Solanes, administrativa, funcionaria de 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 



— Secretària: Anna Ripoll Fons, administrativa, funcionaria de l’Ajuntament de 

Simat de la Valldigna. 

— Suplent: Paula Torres Cuenca, agent d’ocupació i desenvolupament local, 

personal laboral de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

CINQUÈ. Emplaçar als aspirants i als membres del Tribunal per a la realització 

del primer exercici (test) que començarà el dia 13 de febrer de 2018 a les 16:00 hores, 

al Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Valldigna, ubicat en l’avinguda La Safor 

núm. 37 de Simat de la Valldigna, havent de presentar els aspirants la documentació 

identificativa. 

SISÈ. Publicar en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web 

http://www.simat.org/index.php/ajuntament/ocupacio-i-aedl, la llista definitiva dels 

aspirants admesos i exclosos, als efectes oportuns, així com la designació del Tribunal i 

la convocatòria per al primer exercici.  

SETÈ. Notificar la present resolució als membres designats perquè en prengueu 

coneixement. >> 

El que es fa públic, de conformitat amb el que es disposa en les bases de 

l'esmentada convocatòria i l'article 15 del Reglament de selecció, provisió de llocs de 

treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana aprovat pel Decret 3/2017, 

de 13 de gener, del Consell. 

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica. 

http://www.simat.org/index.php/ajuntament/ocupacio-i-aedl
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