
ANUNCI  DE  LA  LLISTA  DEFINITIVA  D’AMESOS  I  EXCLOSOS  EN  LA 
CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  CONSTITUCIÓ  D’UNA  BORSA  DE  TREBALL 
TEMPORAL PER A COBRIR LLOCS DE TÈCNIC D’ADMIINISTRACIÓ GENERAL, 
SUBGRUP A1 DE TITULACIÓ.

Per  la  Gerència  del  COR V5,  en  data  de  7  de  desembre  de  2018  s’ha  emès  la 
Resolució, que seguidament es transcriu:

<<Mitjançant Resolució de Gerència nº 71 de 22 de novembre de 2018, es va aprovar 
la llista provisional d’admesos i exclosos en la convocatòria per a la constitució d’una 
borsa de treball temporal per a cobrir llocs de tècnic d’administració general, subgrup 
A1 de titulació. El contingut íntegre d’aquesta Resolució ha sigut publicat en la pàgina 
web del COR V5 (www.consorciresidus.org), així com en el tauler electrònic de la seu 
electrònica  (http://consorciresidus.sedelectronica.es),  havent-se  produït  la  publicació 
en data de 23 de novembre del present.

Durant el termini de 3 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació (fins 
el  28  de  novembre  del  present),  els  aspirants  exclosos  han  pogut  esmenar  els 
defectes advertits i que motivaren la seua exclusió.

S’han presentat les següents esmenes:

 Mª Elena Carrió Durà, amb nº de registre 2018-E-RC-404, aportant el certificat 
de delictes sexuals.

 Jesus Benavent Pont, amb nº de registre 2018-E-RE-1129, aportant el certificat 
de delictes sexuals.

 Inmaculada Margarit Benavent, amb nº de registre 2018-E-RE-131, aportant el 
certificat de delictes sexuals.

En  conseqüència,  una  vegada  vistes  les  esmenes  presentades  pels  interessats  i 
d’acord  amb  allò  disposat  per  la  base  cinquena  i  sisena  reguladores  del  procés 
selectiu.
 
Vist  que la Comissió de Govern del Consorci V5 en l’acord de 26 de setembre de 
2018, habilita al Sr. Gerent a l’execució de les mateixes.

Vist l’informe proposta fiscalitzat de conformitat per la Intervenció del COR V5.

http://www.consorciresidus.org/
http://consorciresidus.sedelectronica.es/


Per quant antecedeix RESOLC:
 
PRIMER.  Estimar  les  esmenes  formulades  pels  aspirants  relacionats  en  la  part 
expositiva i aprovar la següent relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, en la 
convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de 
tècnic d’administració general, subgrup A1 de titulació:
 
ADMESOS:

Nom Gognoms
Arnau Alonso Mompó
Blanca Belda Castelló
Miryam Bellver Porta
Davit Benavent Cuquerella
Jesús Benavent Pons
Mª Elena Carrió Durà
Sonia Castells Tecles
Iosune Cisneros Ayúcar
Natalia Donat Bellver
Josep Franco Cucarella
Nayara Maria Lorente Company
Inmaculada Margarit Benavent
Mª Dolores Martínez Alfonso
Alexandre Mata Chacón
Paula Moragues Soldevila
Margarita Pérez Asensi
Consol Sempere Parra
Eva María Tomàs Sanchis
Saúl Torres Llopis
Cristina Vidal Pardo

EXCLOSOS:
 



COGNOMS NOM
Colomer Egea Cristina 
Lozada Martí Vicent Antoni
Micó Tormo Vicente
Portalés de Nalda María
Sanjuan Climent Rafael 

SEGON. Comunicar la composició del tribunal en els següents termes:

- La  Presidència:  El  Gerent  del  COR  V5,  actuant  com a  suplent  el  Subdirector 
General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

- La Secretaria: el Secretari del COR V5, actuant com a suplent el Cap d’Àrea de 
Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva .

- Les  vocalies:  La  Interventora,  actuant  com  a  suplent,  Cap  de  l’Àrea 
Econòmic-Financera de l’Ajuntament de Xàtiva; la Secretària de l’Ajuntament de 
Gandia,  actuant  com a  suplent  l’Interventor  de  dit  Ajuntament;  el  Secretari  de 
l’Ajuntament d’Ontinyent, actuant com a suplent l’Interventor de dit Ajuntament.

TERCER. Publicar la relació definitiva d'admesos i exclosos en la web corporativa i en 
el  tauler  d’anuncis  electrònic,  convocant  a  tots  els  admesos a  la  realització  de  la 
entrevista, que tindrà lloc el dia 12 de desembre de 2018, dimecres, a les 16:00 hores, 
en la seu del COR V5, en el C/ Botigues, nº 21 de Xàtiva.

Les persones admeses han d'acreditar la personalitat  mitjançant  la  presentació del 
DNI, del passaport o del permís de conduir en el moment de ser cridades per a la 
entrevista
sense  que  per  a  aquest  efecte  siguen  vàlides  les  fotocòpies  compulsades  de 
esmentats  documents,  així  com de  l'exemplar  per  a  la  persona  interessada  de  la 
sol·licitud d'admissió a les proves.

QUART. Així mateix, es convoca als membres del tribunal qualificador, per a la seua 
constitució, el dia 12 de desembre de 2018, dimecres, a les 15:30 hores, en la seu del 
COR V5.

CINQUÈ. Contra  aquesta  Resolució,  que posa  fi  a  la  via  administrativa,  es podrà 
interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu 
de València, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, de 



conformitat amb el que estableixen els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, i segons 
el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment  
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  es  podrà  interposar 
potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte que es 
recorre, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació. Tot això, sense 
perjudici que pugui exercitar-se, si és el cas, qualsevol altre que s'estime procedent.>>

Xàtiva, a la data de la signatura (Document signat electrònicament)

El Gerent, Sergi Pérez Serrano.
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