
Ajuntament de Potries

ANUNCI: Publicació llista definitiva aspirants al procés de selecció borsa 
d’auxiliar administratiu, composició de tribunal i DATA EXÀMEN

  
El 26 de juny de 2019, s’ha dictat resolució d’Alcaldia aprovant la relació definitiva 
d’admesos  i  exclosos  a  la  borsa  d’ocupació  d’auxiliar  administratiu  d’aquesta 
corporació,  la composició del  tribunal  i  la  data i  lloc d’examen, en els següents 
termes:

“Primer.- Aprovar la següent relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos:

Relació d'Aspirants Admesos DNI

1.- 22114568E
2.- 20039999F
3.- 20030916D
4.- 20017135M
5.- 20007682M
6.- 73587093L
7.- 22571801S
8.- 20152702X
9.- 20028108F
10.- 20045243F
11.- 74011382G
12.- 20038355L
13.- 53628847T
14.- 20036842R
15.- 20055520A
16.- 53629804Z
17.- 73586950Z
18.- 20041488R
19.- 20045889D
20.- 26960452J
21.- 20846107B
22.- 07262412R
23.- 20059213Q
24.- 20049332W
25.- 20046972B
26.- 20432817P
27.- 20030681G
28.- 20089542P
29.- 20032247Y
30.- 19998236N
31.- 20014149D
32.- 20059043F
33.- 20038892G
34.- 20040778G
35.- 74008158T

Relació  d'Aspirants 
Exclosos 

DNI Causa

1.- 70251765J 4ª-Falta 
pagament  drets 
examen



2.- 20088527M 4ª-Falta 
pagament  drets 
examen

Segon.- Que s’expose al públic mitjançant inserció de l’anunci en la seu electrònica 

d'aquest  Ajuntament  http://potries.org/es/repartidor-cast/inicio/,  la  relació  completa 
d'aspirants admesos i exclosos.

Tercer.- Significar que la  publicació  d’aquesta  resolució  i  l’exposició  de la  llista 
substitueixen la notificació a les persones interessades, de conformitat amb el que 
disposa  la base quarta de la borsa d’ocupació  d’auxiliar  administratiu d’aquesta 
corporació.

Quart.- Crear l'òrgan de selecció, la composició del qual és la següent:

Càrrec Identitat

President Maria Isabel Amat Ibáñez
Suplent Ana Isabel Mestre Tur
Vocal Evaristo Borràs Pellicer
Suplent Mª Consuelo Carbó Mascarella
Vocal Mª Angels Femenia Peiró 
Suplent Mª Amparo Costa Bueguera
Vocal Mª Teresa Puig Garcia
Suplent Vicenta Palanca Esteso
Secretaria Anna Moragues Sanfèlix
Suplent Mª José Isnardo Llorca

Quart.- Establir  la data  1 de juliol   a les 9:00 hores per a la realització de la 
primera sessió de l’òrgan de selecció i per tant de data del primer examen, que 
d’acord amb la base sisena, consistirà a contestar per escrit un qüestionari de 40 
preguntes amb respostes alternatives (tipus test) relacionat amb les funcions del 
lloc de treball a ocupar i el temari indicat en l’annex I, i tindrà caràcter obligatori i  
eliminatori.  

El lloc de celebració de l’examen serà al segon pis de la MANCOMUNITAT 
DE MUNICIPIS DE LA SAFOR, Av. de la República Argentina, 28, en Gandia.

Els  candidats  hauran d'acudir  proveïts  del  NIF  o,  en defecte  d'açò,  passaport  o 
permís de conduir. 

Cinquè.- Significar que, d’acord amb les bases aprovades, la crida per a posteriors 
exercicis es farà mitjançant la publicació en el tauler d'anuncis de la Corporació; en 
aquest supòsit, els anuncis de la celebració de les successives proves hauran de 
fer-se  públics  per  l'òrgan  de  selecció  en  els  locals  on  s'haja  celebrat  la  prova 
anterior,  amb dotze hores,  almenys,  d'antelació al  començament d'aquest,  si  es 
tracta d'aquest exercici, o de vint-i-quatre hores, si es tracta d'un nou.”

Contra  la  present  Resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  pot  interposar 
alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'Alcaldessa, en el termini 
d'un mes a comptar des de l'endemà al  de la publicació del  present anunci, de 
conformitat  amb  els  articles  123  i  124  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del 
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http://potries.org/es/repartidor-cast/inicio/


Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,  o  recurs 
contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al 
de  la  publicació  del  present  anuncie,  de conformitat  amb l'article  46 de la  Llei 
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optara per 
interposar  el  recurs  de  reposició  potestatiu  no  podrà  interposar  recurs 
contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s'haja produït la 
seua desestimació per silenci. Tot açò sense perjudici de què puga interposar Vè. 
qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient al seu dret.

L’Alcaldessa                         

Mª Assumpció Domínguez Medina         
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