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Ajuntament de Xeraco 
Edicte de l’Ajuntament de Xeraco sobre aprovació de con-
veni de col·laboració interadministrativa amb l’Ajuntament 
de l’Alcúdia per a la utilització de la borsa de treball de 
personal administratiu vigent en aquest ajuntament.

EDICTE
L’Ajuntament de Xeraco a través de la Resolució d’Alcaldia número 
2021-1189 de data 10/11/2021, acorda el que a continuació es 
reprodueix literalment:
«Primer. Manifestar la validesa del conveni de col·laboració interad-
ministrativa amb l’Ajuntament de l’Alcúdia.
Seguint els tràmits oportuns, diligenciar la signatura d’este Conveni 
al Llibre de Convenis existent a la Corporació, una vegada esdevinga 
ferm.
Segon. Publicar un extracte d’aquesta resolució e indicar que és un 
acte definitiu en via administrativa i contra ella, segons estableix en 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedi-
ment Administratiu Comú de les Administracions Públiques es podrà 
interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que 
la ha dictat, en el termini d’un mes des del dia següent al de la noti-
ficació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de València o el del domicili de l’interessat, 
en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la 
notificació, de conformitat amb allò que disposen els articles 8, 14 
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciós administrativa. Tot això sense perjuí que puga utilitzar 
qualsevol altra via de recurs que estime procedent.».
El text íntegre del Conveni de col·laboració al que es refereix el present 
anunci, es troba publicat per a la consulta de tota persona interessada, 
en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Xeraco, accessible 
a través de la seua pàgina web, www.xeraco.es.
Xeraco, a 11 de novembre de 2021.—L’alcalde president, Avelino 
Mascarell Peiró.
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