
EDICTE DEL GERENT DEL CONSORCI  DE RESIDUS  V5  SOBRE APROVACIÓ 
D’UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL PER A COBRIR LLOCS DE TÈCNIC 
D’ADMINISTRACIÓ  GENERAL,  SUGBRUP  A1  DE  TITULACIÓ,  PEL 
PROCEDIMENT DE CONCURS.

En data de 31 de  gener de 2019 es va adoptar Resolució de Gerència nº 4, aprovant 
la constitució de la borsa de treball temporal per a cobrir llocs de tècnic d’administració 
general,  subgrup A1  de titulació,  i  que  literalment  es  transcriu  per  al  seu  general 
coneixement:

<<Resolució de Gerència aprovant la constitució de la borsa de treball temporal 
per a cobrir llocs de treball  de tècnic d’administració general,  subgrup A1 de 
titulació.

Vist l’expedient instruït per a la constitució d’una borsa de treball temporal per a cobrir 
llocs de treball de tècnic d’administració general, subgrup A1 de titulació, en el que 
consta acta del tribunal de selecció de data 23 de gener de 2019, per la que s’estableix 
l’orde dels aspirants per puntuació total, sent publicat aquest resultat mitjançant edicte 
del tribunal de selecció de 23 de gener de 2019, en el portal de transparència i el tauler 
d’edictes electrònic del COR V5.

Tenint en compte que en data de 8 de gener de 2019, es va publicar edicte amb el 
resultat del procés de selecció on s’estableix l’ordre dels aspirants per puntuació total, 
atorgant un termini de 3 dies des de la publicació d’aquest edicte a la web corporativa i 
a la seu electrònica, als efectes que els interessats alegen el que estimen oportú. I que 
durant aquest termini no s’ha presentat cap al·legació.

Consta a l’expedient comunicació les comunicacions efectuades als membres de la 
borsa per la qual se’ls ofereix el nomenament de funcionari interí per a l’execució d’un 
programa de caràcter temporal, que a continuació es relacionen:

 Comunicació efectuada a Iosune, Cisneros Ayúcar, en data de 23 de gener de 
2019, i resposta d’aquesta per la que manifesta que no està disposable, de la 
mateixa data.

 Comunicació efectuada a Davit, Benavent Cuquerella, en data de 23 de gener 
de 2019, i resposta d’aquesta per la que manifesta que no està disposable, de 
la mateixa data.



 Comunicació efectuada a Margarita, Pérez Asensi, en data de 30 de gener de 
2019, i resposta d’aquesta per la que manifesta que si l’acepta, de la mateixa 
data.

Vist l’informe proposta d’aquesta Gerència, fiscalitzat de conformitat per la Interventora 
del COR V5.

Per quant antecedeix, RESOLC:

Primer.- Aprovar la constitució de la borsa de treball temporal per a cobrir llocs de 
treball de tècnic d’administració general, subgrup A1 de titulació, de conformitat amb 
les bases especifiques de proves selectives que regeixen la  convocatòria  per a la 
constitució  d’una  borsa  de  treball  temporal  per  a  cobrir  llocs  de  treball  de  Tècnic 
d’Administració  General,  subgrup A1 de titulació,  pel  procediment  de concurs,  que 
contenen aquest document, han sigut aprovades per la Comissió de Govern del COR 
V5, en sessió Ordinària celebrada el 26 de setembre de 2018.

La borsa de treball està constituïda per la relació d’aspirants ordenada de major a 
menor, quedat com segueix:

ORDRE NOM TOTAL CONCURS
1 Cisneros Ayúcar, Iosune 23
2 Benavent Cuquerella, Davit 20,75
3 Pérez Asensi, Margarita 18
4 Carrió Durá, María Elena 17,55
5 Tomás Sanchis, Eva María 13,3

Segon.-  Nomenar  funcionaria  interina  a  Dª  Margarita  Pérez  Asensi  amb  DNI: 
52715743L,  per  a  ocupar  el  lloc  de tècnic  d’administració  general,  subgrup A1 de 
titulació, per a l’execució del programa de caràcter temporal aprovat per la Comissió 
de Govern en sessió celebrada el  23 de maig de 2018 i  autoritzat  per la Direcció 
General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental mitjançant informe del Director General 
de 24 de setembre de 2018.

Tercer.- Notificar la present resolució a la funcionaria interina nomenada, comunicant-li 
que deurà prendre possessió el  dia 4 de febrer de 2019, a les 09:00 hores,  a les 
oficines del COR V5 en el C/ de les Botigues, 21 de Xàtiva.



Quart.- Publicar la present Resolució per a general coneixement i  efectes,  i donar 
compte a la Comissió de Govern.>>

Contra  l'acte  administratiu  transcrit,  que  és  definitiu  en  via  administrativa,  pot 
interposar:

 Recurs de Reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un 
mes a contar des de l'endemà de la seua notificació.

 Recurs  contenciós-administratiu,  directament  davant  del  Jutjat  del 
Contenciós-Administratiu de València, en el termini de 2 mesos a comptar des de 
l'endemà de la notificació d'aquest acte.

Si transcorreguera un mes des del dia següent al de la interposició del recurs 
de reposició sense que este haja sigut resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i  
interposar  recurs  contenciós-administratiu,  davant  l'òrgan  jurisdiccional  abans 
mencionat,  en  el  termini  de  sis  mesos a  comptar  des  de  l'endemà  de  la  seua 
desestimació presumpta.

La interposició del recurs no suspendrà l'execució de l'acte impugnat.

Tot  açò, sense perjuí que puga exercitar qualsevol  altre recurs o acció que 
estime pertinent.

Xàtiva, a la data de la signatura

El Gerent del COR V5
Sergi Pérez Serrano
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