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Excel·lentíssim Ajuntament de València
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre
acord d’adscripció al lloc de treball Auditor/a Cap (TD)
una vegada finalitzada la convocatòria realitzada a este
efecte per a la seua provisió pel sistema de lliure designació.
ANUNCI
Com resultat de la convocatòria celebrada per a la provisió, pel
sistema de lliure designació, de un lloc de treball d’Auditor/a Cap
(TD) i segons acord de Junta de Govern Local de 23 de juny de 2017
ha sigut aprovada l’adscripció al respectiu lloc de treball a favor del
següent funcionari de carrera: D. VICENTE MANUEL TADEO
MARTÍNEZ.
“Contra el acte administratiu transcrit, que es definitiu en via administrativa, i de conformitat amb el que establix la Llei Reguladora
del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú i en la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, podran els/les interessats/as interposar un
dels recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix
òrgan que va dictar l’acte recorregut, en el termini d’un mes, a
comptar de l’endemà de la publicació del present anunci.
Si transcorreguera un mes des de l’endemà de la interposició del
recurs de reposició sense que este haja sigut resolt, es podrà entendre
que ha sigut desestimat i interposar recurs Contenciós Administratiu,
a la seua elecció davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de
València o davant del Jutjat Contenciós Administratiu del respectiu
domicili, en el termini de sis mesos d’esta desestimació presumpta.
b) Recurs Contenciós Administratiu, a elecció de la persona interessada, davant de el Jutjat Contenciós Administratiu de València o
davant del Jutjat del Contenciós Administratiu del respectiu domicili, dins del termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació
del present anunci.
Tot això, sense perjuí que es puga exercitar qualsevol altre recurs o
acció que s’estime procedent.”
El que es fa públic per a general coneixement i efectes oportuns de
conformitat amb allò que disposa l’article 45. de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
València, 28 de juny de 2017.—El vicesecretari general.
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