La relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la
contractació, en règim de Personal laboralBORSA DE TREBALL DE PERSONAL
MONITOR DE TEMPS LLIURE ANY 2020 , és la següent:

Relació d'Aspirants Admesos
Josep Eduard Palomares Sansaloni
Inmaculada García Morant
Núria Bohígues Olmos
María José Fayos Sala
Ester Abalos Lloret
Ana Sala Martínez
Bárbara Sala Martínez

Relació d'Aspirants Exclosos
Ningú
El que es fa públic, de conformitat amb el que es disposa en les bases de la
convocatòria del procés de selecció i l'article 15 del Reglament de selecció, provisió
de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana aprovat
pel Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell.
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 publicació del present anuncie, davant Alcaldessa 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 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 des de l'endemà al de la
publicació del present anuncie, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-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 açò sense perjudici de què puga interposar Vè. qualsevol altre recurs que
poguera estimar més convenient al seu dret.
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