
 

 

ANUNCI EN EL TAULER D'ANUNCIS I EN LA SEU ELECTRÒNICA 

 

 

 

Havent-se aprovat per Resolució d'Alcaldia 24/2019 de data 21/01/2019, les bases 
reguladores i  la  convocatòria de selecció de persones per a la constitució d'una 
BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL  DE MONITORS DE TEMPS LLIURE.

 

En la seu electrònica d'aquest Ajuntament  [http://favara.sedelectronica.es] i en el 
tauler  d'anuncis  de  l'Ajuntament  apareixen  íntegrament  publicades  les  bases 
reguladores de la convocatòria per a la selecció de persones per a la constitució 
d'una BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE MONITORS DE TEMPS LLIURE en els termes 
en què figuren en l'expedient.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals a comptar des 
de  l'endemà a  la  publicació  d'aquest  anunci  en el  Tauler  d’anuncis  i  en la  seu 
electrònica. 

 

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedisquen de conformitat 
amb  les  bases,  es  publicaran  en  la  seu  electrònica  d'aquest  Ajuntament 
[http://favara.sedelectronica.es] i,  en el Tauler d'anuncis, per a major difusió. 

 

Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar 
alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar 
des de l'endemà a la  publicació  del  present  anuncie,  davant  l'Alcaldia  d'aquest 
Ajuntament,  de  conformitat  amb els  articles  123  i  124  de  la  Llei  39/2015,  d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o 
recurs  contenciós-administratiu,  davant  el  Jutjat  del  Contenciós-Administratiu  de 
València o, a la seua elecció, el que corresponga al seu domicili,  en el termini de 
dos  mesos a  comptar  des de l'endemà a 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 exercitar qualsevol altre recurs que estime pertinent.
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