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

EDICTE
Correcció d’errors, de l’anunci publicat al BOPV de data 20 de 
septiembre de 2016 i nº 182, sobre la creació dels llocs de treball de 
02/020 i 13/046, d’acord amb les característiques que s’assenyalen 
en l’Annex.
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 orgà-
nic del govern i de l’administració municipal –ROGA- (BOP núm. 
213, de 8 de setembre de 2011), per a general coneixement, fent 
constar que contra l’acord esmentat, que és definitiu en via adminis-
trativa, 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 conten-
ciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 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.
ANNEX
Creació de Llocs:
ANNEX
Nº LLOC DENOMINACIÓ DEL LLOC NIV
02/020 CAP NEGOCIAT INFORMÀTICA 22
13/046 CAPATAÇ-ENCARREGAT D’AGRICULTURA 18

CLAUS:
Niv.: Nivell de Complement de Destí.
Gandia, 26 de setembre de 2016.—El secretari general del ple, Lo-
renzo Pérez Sarrión.
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