ANUNCI

Per Decret de l'Alcaldia-Presidència, núm. 2877/2019, de data 7 de novembre de 2019, es resol
el següent:
«DECRET DE L'ALCALDIA
Per Decret d'Alcaldia, núm. 2139, de data 9 d’agost de 2019 es resol aprovar la convocatòria i
bases específiques que han de regir la selecció per a la constitució d'una Borsa de Treball
Temporal de TÈCNIC AUXILIAR D’INFORMÀTICA, per als supòsits previstos en l’art. 10 del
TRLEBEP, pel sistema de concurs-oposició, bases publicades en el Tauler d'Anuncis de la Seu
Electrònica Municipal de data 13 d’agost de 2019 i extracte de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província de Castelló núm. 102, de data 15 d’agost de 2019.
De conformitat amb la proposta de constitució de la Borsa de Treball, prevista en l'Acta del
Tribunal de selecció, reunit a tal efecte en data 22 d’octubre de 2019.
Fent ús de les facultats que em confereix l'art. 21.1.h) de la Llei 7/1985, RESOLC:
Primer. Constituir una Borsa de Treball de TÈCNIC AUXILIAR D’INFORMÀTICA grup C,
subgrup C1, en previsió de futures contractacions temporals, amb les següents persones i
ordre:
NÚM.

NOM I COGNOMS

DNI

1

J V, A

***0285**

2

P S, I J

***8974**

3

A P, A

***7381**

Segon. Queden anul·lades totes les borses de TÈCNIC AUXILIAR D’INFORMÀTICA
constituïdes anteriorment. El funcionament de la borsa es regirà pel que disposa l'ordre
18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques, (publicada en el DOGV núm. 8343, de data 20/07/2018) o
normativa que puga aprovar l’Ajuntament de Vinaròs en matèria de funcionament de borses de
treball temporal.
Tercer. El període de vigència d'aquesta borsa serà fins que es constituïsca una de nova.
Quart.- Publicar en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica municipal la present resolució,
amb indicació que:
Contra l'acte administratiu transcrit, que és definitiu en via administrativa, i de conformitat amb
el que disposen els art. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques podeu interposar un dels següents
recursos:
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Decret constitució d'una Borsa de Treball de TÈCNIC/A AUXILIAR D’INFORMÀTICA.

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 des del dia següent al de la publicació d'aquest
acord.
La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, no
suspendrà l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb l'art. 117 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre.
Si transcorreguera un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició
sense que aquest haja estat resolt, podreu entendre que ha estat desestimat i interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de
sis mesos, a comptar des del dia següent al de la desestimació presumpta.
b) Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló dins
del termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest acord.
Tot això sense perjudici que pugueu interposar qualsevol altre recurs o acció que considereu
procedent.»
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