Exp.: 244-19
AMPLIACIÓ DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES DE LA BORSA DE TREBALL
D'OFICIALS DE TAQUILLES.

València, 18 de juny de 2020
La Presidenta de l'Organisme Autònom Municipal “Palau de la Música, Congressos i
Orquestra de València”, en Resolució núm. 198/20 de data 18 de juny de 2020, ha
RESOLT:
“Vista la Resolució de la Presidència número 61/20, de 24 de febrer, que deia:
“PRIMER.- Aprovar les Bases especifiques reguladores del procés de creació d'una
borsa de treball de caràcter laboral temporal d'Oficials i Oficialas de Taquilles, que
s'enquadra en el grup C, subgrup C2, per a cobrir amb caràcter excepcional
necessitats urgents i inajornables: l'acumulació de tasques, serveis o cobrir interinitats
d'acord amb l'article 15 del RDL 2/2015 del text refós de la llei d'Estatut Treballadors.
SEGON.- Les bases es publicaren en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler
d'anuncis
de
l'O.A.M.,
així
com
en
el
punt
d'accés
general
http://www.palauvalencia.com/.
TERCER.- El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies hàbils, que s'iniciarà
l'endemà a aquell en què tinguera lloc la publicació de la ressenya en el Butlletí Oficial
de la Província.”
I havent-se publicat en el Butlletí Oficial de la Província, número 48, de data 10 de
març, les bases d'aquesta convocatòria, obrint-se el termini establit de vint dies hàbils
per a la presentació d'instàncies el dia 11 de març.
Per Reial decret 463/20, de 14 de març, es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i en la seua disposició
addicional tercera s'estableix la suspensió dels terminis administratius afectant els
terminis establits en aquesta Resolució, resulta oportú per a major transparència en
aquest procés selectiu, publicar de nou en el Butlletí Oficial de la Província, que el
termini de presentació d'instàncies finalitzarà dèsset dies hàbils després de la seua
publicació.
Per tot això, la Presidenta Delegada de l'O.A. M. “Palau de la Música, Congressos i
Orquestra de València”, en virtut de les atribucions conferides pels seus Estatuts
Rectors i de conformitat amb el que es disposa en les bases d'Execució del Pressupost
vigent, RESOL:

ÚNIC.- Establir que el període per a la presentació d'instàncies del procés de creació
d'una borsa de treball de caràcter temporal d'Oficials i Oficialas de Taquilles, que es
va publicar en el BOP número 48, de data 10 de març de 2020, finalitzarà als dèsset

dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta Resolució en
el Butlletí Oficial de la Província.”

El que comunique als efectes oportuns.
Contra l’acte administratiu més amunt transcrit, el qual és definitiu pel que fa a la via administrativa, i d’acord
amb les disposicions establides en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i en la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, vosté podrà interposar un dels recursos següents:

Contra el acto administrativo transcrito, que es definitivo en vía administrativa, y de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, podrá usted interponer uno de los siguientes recursos:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte recorregut, dins el
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la recepció de la present notificació.

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya
sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Valencia, en el plazo de seis meses, desde esta desestimación
presunta.

Transcorregut un mes des de l’endemà de la interposició del recurs de reposició sense que haja estat resolt,
caldrà entendre que el susdit recurs haurà estat desestimat, per la qual cosa podrà interposar recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de València, dins el termini de sis
mesos, comptadors des de la dita presumpta desestimació.
b) Recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de València,
dins el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la recepció de la present notificació.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Valencia, dentro
del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente.

Tot això sense perjuí de poder exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.

HE REBUT L’ORIGINAL/HE RECIBIDO EL ORIGINAL
Nom persona interessada: :_______________________
Nombre persona interesada: :_____________________
València, _____________________________________
Signatura/Firma

PROTECCIÓ DE DADES/PROTECCIÓN DE DATOS
Les dades de caràcter personal que apareixen en esta comunicació formen part d'un
tractament propietat del O.A.M. Palau de la Música, la finalitat de les quals és la tramitació
d'expedients administratius. De conformitat amb la "Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals", Vosté. pot exercitar els drets
d'accés, rectificació, supressió i altres previstos en l'esmentat Reglament, per mitjà de
sol·licitud formulada davant de la seu electrònica de l'Ajuntament de València
(https://sede.valencia.es), Registre d'Entrada del O.A.M. Palau de la Música, així com en
l'adreça de correu electrònic dpo@palauvalencia.com

Los datos de carácter personal que aparecen en esta comunicación forman parte de un
tratamiento propiedad del O.A.M Palau de la Música cuya finalidad es la tramitación de
expedientes administrativos. De conformidad con la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”, Ud.
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el
citado Reglamento, mediante solicitud formulada ante la sede electrónica del Ayuntamiento
de Valencia (https://sede.valencia.es), Registro de Entrada del O.A.M. Palau de la Música,
así como en la dirección de correo electrónico dpo@palauvalencia.com

