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Mancomunitat de Serveis de Benestar Social de L’Ènova, 
Manuel, Rafelguaraf, San Joanet, Senyera i Villanueva de 
Castellón
Anunci de la Mancomunitat de Serveis de Benestar Social 
de L’Ènova, Manuel, Rafelguaraf, San Joanet, Senyera 
i Villanueva de Castellón sobre convocatòria del procés 
selectiu per a constituir una borsa de treball de personal 
laboral tècnic/a de Joventut.

ANUNCI
Per Resolució de Presidència num. 2020-0131, de data 30 de setembre 
de 2020, s’han aprovat les bases que regiran el procés de selecció per 
a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral Tècnic/a 
de Joventut.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils 
comptats a partir de dia següent al de la publicació d’este anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de València.
Les bases íntegres i el model d’instància s’hi troben publicades al 
Tauler d’anuncis de la Mancomunitat, així com a la web municipal 
http://www.mancomunitatlenova.es.
El que es publica per a general coneixement. Contra les presents 
bases, que posen fi a la via administrativa, i de conformitat amb 
el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà 
interposar un dels següents recursos: 
a. Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que va dictar l’acte recorregut, en el termini d’un mes, a comptar des 
de l’endemà al de la publicació del present anunci. 
Si transcorreguera un mes des de l’endemà al de la interposició del 
recurs de reposició sense que aquest haja sigut resolt, podrà entendre 
que ha sigut desestimat i interposar recurs contenciós-administratiu 
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Valencia, en el 
termini de sis mesos, a comptar des de l’endemà al de la desestimació 
presumpta. 
b. Recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Valencia, dins del termini de dos mesos comptats 
des de l’endemà al de la publicació del present anunci. 
En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà 
interposar el recurs contenciós-administratiu fins que aquell siga 
resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci 
administratiu. Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció 
que estime procedent”.
En Sant Joanet, a 2 de d’octubre de 2020.—La presidenta, Rafaela 
Aliaga Sendra.
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