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ANUNCI - TAULER D’EDICTES - 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 318/2015, de 28 de juliol, s’ha resolt el següent: 

«Decret núm.: 318/2015 
Simat de la Valldigna, 28 de juliol de 2015 

VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, 
en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i 
atenent  les consideracions següents: 

ANTECEDENTS 

PRIMER. Vist el Decret de l’Alcaldia 304/2015, de 21 de juliol, en què s’aprovava la relació 
provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria per a la contractació, mitjançant contracte de 
relleu, de personal laboral, agent de la brigada municipal, peó, per concurs-oposició. 

SEGON. Vist que dins del termini establert a l’efecte, ha presentat reclamació a la citada 
Resolució l’aspirant exclòs de la convocatòria, Salvador Ferrando Andrés, titular del DNI 
20.776.409-A, document amb registre d’entrada municipal núm. 1.416/2015, de 22 de juliol, i 
examinada la mateixa cal concloure que acredita estar en possessió del títol equivalent al Graduat 
escolar, certificat d’escolaritat, tot d’acord amb les condicions dels aspirants establertes en la base 
tercera de la convocatòria. 

TERCER. Vist que de la notificació del Decret de l’Alcaldia 304/2015, de 21 de juliol, als 
membres del tribunal qualificador, de conformitat amb l’article 28.2.b) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i la base sisena de les generals que regeixen la convocatòria, s’han derivat les següents 
qüestions: 

− Anna Ripoll Fons, primer vocal, titular, comunica a la Secretaria de la Corporació la 
procedència d’abstenir-se com a membre del tribunal en el procés selectiu anteriorment 
citat al·ludint com motiu de l’abstenció l’establert en l’apartat 28.2.b) de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú «tindre parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat 
dins del segon grau amb qualsevol dels interessats (...)», al·legant que un parent seu dins 
del segon grau d’afinitat és un dels aspirants a l’ocupació de peó de la brigada municipal. 

− Mª Sara Sancirilo Mogort, primer vocal, suplent, comunica a la Secretaria de la Corporació 
la procedència d’abstenir-se com a membre del tribunal en el procés selectiu 
anteriorment citat al·ludint com motiu de l’abstenció l’establert en l’apartat 28.2.b) de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú «tindre parentiu de consanguinitat dins del quart grau o 
d’afinitat dins del segon grau amb qualsevol dels interessats (...)», al·legant que un parent 
seu dins del quart grau de consanguinitat és un dels aspirants a l’ocupació de peó de la 
brigada municipal. 

− Mª Rosa Mestre Solanes, secretària, suplent, comunica a la Secretaria de la Corporació la 
procedència d’abstenir-se com a membre del tribunal en el procés selectiu anteriorment 
citat al·ludint com motiu de l’abstenció l’establert en l’apartat 28.2.b) de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú «tindre parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat 
dins del segon grau amb qualsevol dels interessats (...)», al·legant que un parent seu dins 
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del quart grau de consanguinitat és un dels aspirants a l’ocupació de peó de la brigada 
municipal. 

− Nathalie Ripoll Barba, segon vocal, suplent, comunica a la Secretaria de la Corporació la 
procedència d’abstenir-se com a membre del tribunal en el procés selectiu anteriorment 
citat al·ludint com motiu de l’abstenció l’establert en l’apartat 28.2.b) de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú «tindre parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat 
dins del segon grau amb qualsevol dels interessats (...)», al·legant que un parent seu dins 
del tercer grau de consanguinitat és un dels aspirants a l’ocupació de peó de la brigada 
municipal. 

QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 304/2015, de 21 de juliol, es va aprovar literalment el 
que consta tot seguit:  

«CINQUÈ. La realització del primer exercici començarà el dia 29 de juliol de 2015, a les 9:00 
hores, en el C.P. Valldigna, entrada Av. Font Menor, 72, de Simat de la Valldigna, havent de 
presentar els aspirants la documentació identificativa pertinent.», i que advertit error material en 
la citada Resolució pel que fa a l’hora i adreça de la convocatòria, cal esmenar els extrems citats, 
de conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

De conformitat amb les bases aprovades junt amb la convocatòria per Resolució d’Alcaldia de data 
243/2015, d’11 de juny, modificada per Resolució de l’Alcaldia 284/2015, de 3 de juliol, i de 
conformitat amb l’article 10.1 del Decret 33/1999, de 9 de març en relació amb l’article 20 del 
Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General d’ingrés de 
Personal al Servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i 
Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat, i l’article 
21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, 

RESOLC 

PRIMER. Estimar l’al·legació presentada per SALVADOR FERRANDO 
ANDRÉS, titular del DNI núm. 20.776.409-A, en relació amb l’expedient núm. 02.01.01.15, 
relatiu a la convocatòria per a la contractació, mitjançant contracte de relleu, de personal laboral, 
agent de la brigada municipal, peó, per concurs-oposició, i en conseqüència incloure el candidat 
citat en la relació d’aspirants admesos en la convocatòria de les proves selectives. 

SEGON. Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la 
convocatòria referenciada, que consta en el quadre tot seguit: 

 RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS 

 
COGNOMS I NOM DNI 

1 ALEMANY CAMARENA, BRUNO ANTONIO 20.810.066-B 

2 ALEMANY MAHIQUES, FERMÍN 20.032.970-Q 

3 APARICIO ALEXANDRE, MIGUEL 20.797.562-L 

4 BECERRA MENDOZA, MANUEL 20.831.541-Z 

5 BENAVENT RUIZ, JOSE DAVID 20.035.861-D 

6 BRINES BRINES, ALEJANDRO 20.036.963-F 

7 BURGUERA MESTRE, SALVADOR 20.806.751-P 

8 CATALÀ VERDÚ, JOSE FRANCISCO 20.015.142-J 
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9 CISCAR CORREOSO, FELIPE 20.020.548-Z 

10 CLIMENT CUCARELLA, RICHAR 20.027.966-A 

11 COMPANY TOLEDO, VICENT 20.034.215-L 

12 CUCARELLA SALINAS, SANTIAGO VICENTE 20.785.233-H 

13 DONET ROVIRA, ANTONIO LUIS 19.987.403-J 

14 ESTEVE MARTÍNEZ, ABEL 20.451.151-B 

15 FERRANDO ANDRÉS, SALVADOR 20.776.409-A 

16 FERRER CHORRO, PACO 20.809.725-S 

17 FONS MOGORT, MARC 20.027.596-R 

18 GONZALEZ MEDINA, FRANCISCO JOSE 20.042.420-J 

19 HERNANDEZ CASTELLO, ALFREDO 20.828.365-W 

20 HERNANDEZ CASTELLO, ANTONIO 73.772.528-M 

21 HERNANDIS CLIMENT, JOAQUÍN 20.037.941-L 

22 JIMÉNEZ CIGALAT, JOSÉ JUAN 73.910.854-D 

23 MANSANET BRINES, SALVADOR 20.025.255-Y 

24 MARTÍNEZ MASCARELL, JOSE 20.046.761-F 

25 MENENT MORA, JUAN CARLOS 20804275-Q 

26 MERENCIANO IBAÑEZ, ANTONIO VICENTE 20.019.467-Z 

27 MERÍ PELLICER, FRANCISCO CAYETANO 73.942.907-T 

28 MIÑANA GARCÍA, JUAN ANTONIO 73.909.623-C 

29 MOGORT TOLEDO, ALEXANDRE 20.811.689-R 

30 OLTRA DONET, JULIÁN 20.779.928-A 

31 PALOMARES BENAVENT, ANGEL MIGUEL 73.942.886-W 

32 PALOMARES MANSANET, MARTÍ 20.047.172-G 

33 PALOMARES MONTAGUD, SALVADOR 73.562.030-A 

34 QUEROL FAYOS, JUAN RAFAEL 73.549.533-H 

35 RIPOLL ROSELLÓ, ERIC 20.855.094-M 

36 RIPOLL SOLANES, VICENTE 20.028.345-Z 

37 RODRIGUEZ GREGORI, FRANCISCO JOSÉ 20.032.478-F 

38 RODRIGUEZ VERCHER, JOSÉ RAMÓN 20.784.480-R 

39 SOLANES BELLA, RAMÓN 20.779.992-K 

40 TALENS MARTÍN, VICENT 20.036.953-C 

Fent constar, així mateix, que no existeix cap candidat exclòs de la convocatòria.  

TERCER. Procedir a la rectificació de la disposició quarta del Decret 304/2015, de 21 de 
juliol, i la base sisena de la convocatòria, pel que fa a la composició del Tribunal Qualificador del 
procés selectiu citat, en el sentit que consta tot seguit: 

o President:  
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− 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. 
o Vocals:  
Primer Vocal:  

− Jose Luis Barrios Castillo, administratiu, funcionari de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 
− Suplent: Jose Salvador Ferrer Bofí, agent de la Policia Local, funcionari de l’Ajuntament de 

Simat de la Valldigna. 
Segon Vocal: 

− Vicente Ripoll Solanes, arquitecte tècnic, funcionari de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 
− Suplent: Tatiana Mollà Pérez, directora de l’E.I.M., personal laboral de l’Ajuntament de Simat 

de la Valldigna. 
Tercer Vocal:  

− Salvador Arnal Selfa, cap de la brigada municipal, personal laboral de l’Ajuntament de Simat de 
la Valldigna. 

− Suplent: Rafael Ripoll Brines, agent de la brigada municipal, peó, personal laboral de 
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

o Secretari: 
− Paula Torres Cuenca, agent d’ocupació i desenvolupament local, personal laboral de 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna 
− Suplent: Elisa Olcina Moliner, tècnic superior educació infantil E.I.M., personal laboral de 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

QUART. Corregir l’error advertit en el Decret 304/2015, de 21 de juliol, de la següent 
manera: 

On diu: «(...) CINQUÈ. La realització del primer exercici començarà el dia 29 de juliol de 
2015, a les 9:00 hores, en el C.P. Valldigna, entrada Av. Font Menor, 72, de Simat de la Valldigna, 
havent de presentar els aspirants la documentació identificativa pertinent.» 

Ha de dir: «(...) CINQUÈ. La realització del primer exercici començarà el dia 29 de 
juliol de 2015, a les 10:00 hores, en el C.P. Valldigna, entrada per Av. La Safor,  de 
Simat de la Valldigna, havent de presentar els aspirants la documentació identificativa 
pertinent.» 

CINQUÈ. Publicar en el tauler d’edictes de l’Ajuntament així com en la pàgina web 
municipal, la present Resolució als efectes oportuns.» 

El que es fa públic, de conformitat amb el que disposen les bases de la convocatòria del procés de 
selecció i l’article 10.2 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià en relació amb 
l’article 20 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que pel qual s’aprova el Reglament 
General d’Ingrés del Personal al Servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs 
de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat. 

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o 
recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà a la publicació del 
present anunci, davant de l’Alcalde d’aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 116 i 117 
de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, o recurs contenciós-administratiu, davant del Jutjat del 
Contenciós-Administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà a la publicació del 
present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciosa-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 això sense perjuí que puga interposar vostè qualsevol 
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altre recurs que poguera estimar més convenient al seu dret. 

Ho signa, l’alcalde-president, Víctor Mansanet i Boïgues, en Simat de la Valldigna a la data de la 
firma electrònica 
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