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EDICTE
Finalitzat el termini concedit per a formular reclamacions contra el Decret núm.
2243/2021, de 12 de maig, d'aquest Ajuntament que aprova la llista provisional d'aspirants
admesos i exclosos al procés selectiu convocat per a la provisió en propietat d’una plaça de
tècnic de prevenció de riscos laborals d’administració especial, pel present, es fa públic
que, en compliment del que es disposa en les bases reguladores del citat procés selectiu,
s'ha dictat Decret núm. 3675/2021, de 28 de juliol, pel qual, al no haver-se presentat cap
reclamació a la llista provisional, es resol aprovar la llista definitiva i es determina la data de
començament de les proves, en els següents termes:
LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS.
Elevar a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu convocat
per a la per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic de prevenció de riscos
laborals d’administració especial en els termes que resulten de la llista aprovada per
Decret 2243/2021, de 12 de maig.
LLOC, DATA I HORA DE COMENÇAMENT DEL PRIMER EXERCICI:
Lloc:
Centre Públic d’ Educació de Persones Adultes (EPA)
Plaça San Pascual, nº 20, (46900) Torrent
Data: 13 d’octubre de 2021
Hora: 11:00 hores
En conseqüència, els aspirants admesos queden convocats en el lloc, data i hora
indicats, per a la realització de la primera prova del procés selectiu. Amb la finalitat
d'acreditar la seua identitat, els opositors hauran de presentar el document nacional
d'identitat o, en defecte d'això, permís de conduir o passaport.
Contra el referit Decret, que aprova la llista definitiva d'aspirants, i que posa fi a la via
administrativa per als aspirants exclosos, de conformitat amb els articles 25 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciós-administratiu de la província de
València o, indistintament a la seua elecció, en els d'aquella circumscripció en què tinga
vosté el domicili, sempre que siga en la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà a la notificació
o publicació d'aquest acte. No obstant això, de conformitat amb el qual disposen els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat aquest acte, en el termini d'un mes, comptat en els termes
regulats en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
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de les Administracions Públiques. Tot això sense perjudici que puga interposar qualsevol un
altre que estime pertinent.
A Torrent, a la data de la firma electrònica del present document.
EL SECRETARI GENERAL DE L’ADMINISTRACIO MUNICIPAL.
Signat Jonatan Baena Lundgren
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