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Excel·lentíssim Ajuntament de València
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre
acord de la Junta de Govern Local pel qual s’anomena
funcionaris de carrera, plaça en propietat, com a conseqüència del procés selectiu celebrat per promoció interna,
en la convocatòria per a proveir 14 places de sergent de
Bombers/as.
ANUNCI
Com resultat de la convocatòria celebrada per a proveir en propietat
catorze places de Sergent/a de Bombers/es, i segons acord de Junta
de Govern Local de 24 de febrer de 2017, han sigut anomenats
funcionaris de carrera D. TRISTÁN FERNANDO ALEMANY
MAFE, D. GABRIEL BORIA MARTINEZ, D. GUILLERMO
CAMPOS BONET, D. MIGUEL ANGEL LAGUNA BARBA, D.
JUAN HEREDIA HEREDIA, D. MIGUEL CERVERA REDONDO,
D. FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ ARCAS, D. CÉSAR ÁLVARO
DÍAZ GASSO, D. JOSÉ FRANCISCO REAL SALCEDO, D. JOSÉ
LUIS CAPEL MARTÍN, D. FELIPE JAVIER SORIANO MATAS,
D. SERGIO DÍAZ MARÍN, D. SALVADOR MICÓ BORT i D.
JUAN SOLER MIRALLES pel torn de promoció interna, amb tots
els drets i deures inherents al càrrec, a l’haver superat el corresponent
procediment selectiu de Concurs-Oposició.
“Contra el acte administratiu transcrit, que es definitiu en via administrativa, i de conformitat amb el que establix la Llei del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, podran els/
les interessats/as interposar un dels recursos següents:
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 de l’endemà de la publicació del present anunci.
Si transcorreguera un mes des de l’endemà de la interposició del
recurs de reposició sense que este haja sigut resolt, es podrà entendre
que ha sigut desestimat i interposar recurs Contenciós Administratiu,
a la seua elecció davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de
València o davant del Jutjat Contenciós Administratiu del respectiu
domicili, en el termini de sis mesos d’esta desestimació presumpta.
b) Recurs Contenciós Administratiu, a elecció de la persona interessada, davant de el Jutjat Contenciós Administratiu de València o
davant del Jutjat del Contenciós Administratiu del respectiu domicili, dins del termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació
del present anunci.
Tot això, sense perjuí que es puga exercitar qualsevol altre recurs o
acció que s’estime procedent.”
València, 28 de febrer de 2017.—El vicesecretari general.
2017/3237

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

N.º 49
10-III-2017

