AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
ANUNCI EN EL TAULER D'ANUNCIS DE L'AJUNTAMENT I LA SEU
ELECTRÒNICA
Per Resolució d'Alcaldia núm. 282 de data 25 d’octubre de 2019, es va aprovar
la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la
contractació, en règim de personal laboral temporal, per una plaça de
DINAMITZADOR CULTURAL I AGENT CÍVIC en règim de personal laboral
temporal i de constitució de borsa de treball.
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:
— CFC ... 4072H
RELACIÓ D'ASPIRANTS EXCLOSOS:
— ________________________________, NIF _____________
El que es fa públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 20 del
Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat
i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de
l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des
de l'endemà al de la recepció de la present notificació, davant l'Alcalde d'aquest
Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs
contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona o, a
la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos, a
comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat
amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà
interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o
s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui
interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret..
Vilajuïga, 25 d’octubre de 2019.
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