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Ajuntament de Gandia
Edicte de l’Ajuntament de Gandia sobre modificació puntual de la relació de llocs de treball.

EDICTE
La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en la sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2016, ha aprovat l’amortització d’un lloc d’auxiliar 
de Coordinació Esportiva, lloc nº 15/019 de la RLT, i la reclasificació del lloc 14/006 que passa de TAEM Arxiu a Auxiliar d’Arxiu.
La qual cosa es fa pública, en virtut d’allò que disposa l’article 127 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i per l’apartat 4 de la Disposició Addicional Tercera del Reglament orgànic del 
govern i de l’administració municipal –ROGA- (BOP núm. 213, de 8 de setembre de 2011), per a general coneixement, fent constar que con-
tra l’acord esmentat, que és definitiu en via administrativa, i de conformitat amb el que estableixen la Llei reguladora del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, els interessats 
poden interposar-hi el recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Co-
munitat Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació de l’acord.
Tot això sense perjudici de la possibilitat d’exercir qualsevol altre recurs o acció de què disposen les persones interessades.

RECLASIFICACIÓ

ANNEX 
Nº 

LLOC

DENOMINACIÓ 
DEL LLOC DOT GRUP NIV COMP. ESPECIFIC (Func.)/COMP. LLOC 

(Lab.) ANUAL € excloses pagues extr.) T/P NAT PROV
IDIOMA: NIVELL JUNTA 

QUALIFICADORA 
CONEIXEMENTS VALENCIÀ

TITULACIÓ

14/006 AUXILIAR 
ARXIU 1 C1 20 6.075,39 € N F C/R Baxiller 

Superior

AMORTITZACIÓ

ANNEX Nº LLOC DENOMINACIÓ DEL LLOC DOT

15/019 AUXILIAR COORDINACIÓ ESPORTIVA 1

Gandia, 21 de setembre de 2016.—El secretari general del Ple, Lorenzo Pérez Sarrión.
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