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Per Resolució de l’Alcaldia nº 463 de data 20 de maig del 2020 s’ha aprovat
l’Oferta d’Ocupació Pública corresponent a l’exercici 2020, segons el següent detalla:
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SALVADOR MONTAÑANA SANZ (ALCALDE/SA)

PRIMER.- Aprovar la següent Oferta d'Ocupació Pública per al present exercici:
I.- No s’amortitza cap de plaça.
II.- No hi ha places de nova creació.
III.- Places vacants en plantilla del 2020 que formaran part de l’oferta publica d’ocupació
del 2020.
Grup Subgrup Denominació
Accés
Nº vacants
AP
AP
Operari de neteja /
Torn Lliure
1.Vacant
per
funcionari
Concurs/oposició. defunció del titular.
Escala Administració
General
C
C1
Agent Policia
Torn lliure
1.Vacant
per
local/funcionari
oposició
jubilació 2019
Escala Administració
(Reial
decret
Especial
1449/2018, de 14 de
desembre)
El que es fa públic per a general coneixement, advertint als interessats que contra
aquesta Resolució podran interposar recurs potestatiu de reposició davant aquesta
Alcaldia, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà a la seua publicació, de
conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
També podran interposar alternativament recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat contenciós administratiu amb seu en Valencia, en el termini de dos mesos, de
conformitat amb el que s'estableix en els articles 30 , 112.3 i 114.1.c) de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 8
, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa. En cas optar per la interposició del recurs de reposició no podran
interposar el recurs contenciós administratiu fins que s'hi haja notificació la resolució
expressa del recurs de reposició o haja transcorregut un mes des de la seua interposició
sense haver rebut la notificació, data en què podrà entendre's desestimat per silenci
administratiu.
Guadassuar, dia de la Signatura
L’Alcalde

Salvador Montañana Sanz

