ANUNCI

D’INFORMADORS TURÍSTICS, grup C, subgrup C2, el qual es transcriu a continuació:
“DECRET DE L’ALCALDIA
Per Decret d'Alcaldia, núm. 0380, de data 23 de febrer de 2018, es resol aprovar la
convocatòria i bases específiques que han de regir la selecció per a la constitució d'una
Borsa de Treball d’INFORMADORS TURÍSTICS, grup C, subgrup C2 en previsió de
futures contractacions laborals temporals o nomenaments interins, bases publicades en el
Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Municipal de data 26 de febrer de 2018 i extracte de
la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 27, de data 3 de març
de 2018.
De conformitat amb la proposta de constitució de la Borsa de Treball, prevista en l'Acta del
Tribunal de selecció, reunit a tal efecte en data 4 de juny de 2018.
Fent ús de les facultats que em confereix l'art. 21.1.h) de la Llei 7/1985, RESOLC:
Primer. Constituir una Borsa de Treball d’INFORMADORS TURÍSTICS, grup C, subgrup
C2, en previsió de futures contractacions laborals temporals o nomenaments interins, amb
les següents persones i ordre:

NÚM.

DNI

PUNTUACIÓ TOTAL

1

SOLER PIÑANA, JOSE MIGUEL

21,33

2

ROMEU VALLS, JORDI

20,66

3

QUILES MARTORELL, MARÍA CRISTEL

19,96

4

DOMINGO PÉREZ, JUAN

17,66

5

CONESA BATISTE, MARTA

17,15

6

ALBIOL GUIMERÀ, MARIA

16,50

7

MÍNGUEZ ARBONÍES, ALFONSO DIEGO

15,91

8

CURTO PAYÁ, JORDI

15,70

9

OROS, MADALIN-FLORIN

15,66

10

RUBIO LÁZARO, MARIA DOLORES

15,40

11

TRIANA AYALA, GISELA PATRICIA

15,26

12

BUENO ARÍN, MARÍA

15,15

13

VIDEL BOFILL, JULIO RAMON

14,66

14

ARCE ALGABA, ALICIA

13,75

15

LÓPEZ SERRANO, ANA BELÉN

12,95

16

CASALS DURÁ, RUBÉN

12,63

17

NAVARRO MORALES, DAVID

12,38

18

AGRAMUNT TABARKI, PAULA

11,98

19

BELTRÁN GILABERT, PAMELA

11,51

20

JIMÉNEZ LUZÓN, AITOR

11,13
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Per Decret d’Alcaldia, núm. 1202, de data 7 de juny de 2018, es c onstitueix la BORSA

21

GONZÁLEZ NONAY, OMAR

10,13

22

CARBÓ GARCÍA, INMACULADA

9,83

23

GIL CARDONA, ELENA

9,00

24

BORJA ESTOPIÑA, INMACULADA

8,83

25

AGRAMUNT TABARKI, SARA

8,83

Segon. Queden anul·lades totes les borses d’informadors turístics constituïdes
anteriorment. El funcionament de la borsa es regirà pel que disposa l'ordre de Conselleria
de Justícia i Administracions Públiques de 17 de gener de 2006 (publicada en el DOGV
núm. 5184, de data 25 de gener de 2006).
Tercer. El període de vigència d’aquesta borsa serà de dos anys, comptats a partir del dia
següent del Decret de constitució de la borsa. Si al final de l’esmentat període no
s’haguera constituït una nova borsa que substituïsca l’anterior, la vigència d’aquesta es
prorrogarà amb caràcter automàtic, sense necessitat de cap acte exprés, fins que quede
constituïda la nova borsa. No obstant, podrà convocar-se una nova borsa abans que
transcórrega el termini de vigència, per causa motivada.
Quart.- Publicar en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica municipal la present
resolució, amb indicació que:
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se de forma potestativa
recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes, comptador des del dia
següent a la notificació de la resolució, i amb caràcter previ al recurs contenciós administratiu, d’acord
amb el que disposen els arts. 116 i 117 de la Llei 30/1992 modificats per la Llei 4/1999. O b é directament
podrà ser interposat recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de
Castelló, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb
l’art. 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa. No
obstant això, les persones interessades podran exercitar qualsevol altre recurs que estimen procedent.»

Codi Validació: A7LWZWC3YATJMPQEJJPH4Y7M9 | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÓNICAMENT

