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M A N C O M U N I T A T S   M U N I C I P A L S

Mancomunitat de la Ribera Alta

2023/00816 Anunci  de la Mancomunitat de la Ribera Alta sobre  l'aprovació de les
bases de la convocatòria per a la borsa de treball temporal de
tècnics/as jurídics/as-TAG (grup A2). Codi de convocatòria: 1278318R.

ANUNCI
Mitjançant resolució de la Presidència de la Mancomunitat, de 2 de gener de

2023, han sigut aprovades les bases específiques per a la creació d'una borsa de
treball temporal de tècnics/ques jurídics/ques-TAG.

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació en els processos
de selecció i constitució d'aquesta borsa és de 20 dies hàbils, comptadors des de
l'endemà de la inserció d'este anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Els drets d'examen a satisfer per a participar en els processos estan
previstos en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen d'esta
Mancomunitat (publicada en el BOP de València de data 19 de setembre de 2016).

El text integre de les bases específiques reguladores de la convocatòria i del
procés de selecció d'aquesta borsa estan a la disposició de les persones interessades
en el tauler d'edictes (físic i electrònic) i en la pàgina web de la Mancomunitat:
www.manra.org.

Contra les bases i la convocatòria, els acords aprovatoris de les quals són
definitius en la via administrativa, podrà interposar-se pels interessats legitimats:

A) Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'òrgan municipal
que va dictar l'acte. El termini per a interposar aquest recurs serà d'un mes, a
comptar des de l'endemà a la publicació de les bases. Interposat el recurs, no podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu fins que aquell siga resolt
expressament o s'haja produït desestimació per silenci pel transcurs d'un mes, des
de la data de la seua interposició, sense haver-se notificat la seua resolució, en
aquest cas quedarà expedita la via contenciós administrativa.

B) Recurs contenciós administratiu, directament, davant els Jutjats del
Contenciós Administratiu de la província de València. El termini per a interposar el
recurs és:

- De dos mesos des de la publicació de les presents bases, si no s'ha
interposat el potestatiu recurs de reposició.

- De dos mesos, des del dia en què es notifique la resolució expressa del
recurs de reposició. O de sis mesos, a partir del transcurs d'un mes des de la
interposició del recurs de reposició, sense haver rebut notificació expressa del
mateix.

Alzira, a 16 de gener de 2023. —El secretari, J. Lluis Blanco Vega.
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