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Ajuntament de Simat de la Valldigna
Anunci de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre 
publicació de les «bases generals per a la contractació, 
mitjançant contracte de relleu, de personal laboral, agent 
de la brigada municipal, peó, per concurs-oposició».

ANUNCI
Per Resolució de l’Alcaldia 243/2015, d’11 de juny, s’han aprovat 
les «Bases generals per a la contractació, mitjançant contracte de 
relleu, de personal laboral, agent de la brigada municipal, peó, per 
concurs-oposició», en els termes en què figuren en l’expedient, així 
com la constitució de la borsa de treball.
De conformitat amb la base quarta de la convocatòria, el termini per 
a la presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, comptats a 
partir de l’endemà al de la publicació de la mateixa en el Butlletí 
Oficial de la Província de València.
Les bases íntegres de la convocatòria es publicaran en el tauler 
d’edictes d’este Ajuntament. 
Contra les bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interpo-
sar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà a la publicació del present anunci, 
davant l’Alcaldia d’este Ajuntament de Simat de la Valldigna, 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 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 de l’endemà a la publicació del present anunci, de confor-
mitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Ju-
risdicció 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 
exercitar qualsevol altre recurs que estime pertinent.
Ho signa l’alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat 
de la Valldigna, a la data de la firma electrònica.
Simat de la Valldigna, 11 de juny de 2015.—L'alcalde, Sebastián 
Mahiques Morant.
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