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DECRET 1193/2019

NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ BASES REGULADORES PROGRAMA
FORMATIU DIPU ET BECA 2019.
Per Decret de la Sra. Alcaldessa núm 1193/2019, de 11 de juny de
2019, s'ha dictat Resolució, el contingut literal del qual és el
següent:
I. ANTECEDENTS DE FET
I.1.- Vist expedient relati a la tramitació d’adhesió al Programa de Pràctiies Formaties de
la Dipitació de València “La Dipi Et Beca” del 2019, s’han redactat ines bases per a regir la
selecció dels aspirants iie podran benefciarrse de les beiies formaties, així com iiants
antecedents, informes i dociments es relacionen amb l’expedient.
I.2.- Informe del departament de personal de data 11 de jiny de 2019.

II.- FONAMENTS DE DRET
II.1.- Bases de la coniocatòria de la Dipitació de València, aproiades per la Jinta de Goiern d’aiiesta
insttició en la seia sessió celebrada el dia 28 de març de 2017, i extracte de la coniocatòria piblicat en
data 4 de jiny de 2019.
II.2.- la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regiladora de les Bases de Règim Local, modifcada per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
II.3.- Reial Decret Legislati 781/1986, de 18 d’abril.
II.4.- Llei 7/2007, de 12 d’abril, d’Estatit Bàsic de l’Empleat Públic, Llei 10/2010, de 9 de jiliol, de la
Generalitat, d’Ordenació i Gestó de la Finció Pública Valenciana.
II.5.- Llei 38/2003, de 17 de noiembre, General de Sibiencions, en iirtit de la iial es regila el
procediment d’atorgament de sibiencions i ajides públiiies.

Per tot això, fent ús de les atribicions iie conferix l’artcle 21.1ºg) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Regiladora
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de les Bases de Règim Local, l’Alcaldía

RESOLUCIÓ
PRIMERO.- Aproiar les Bases relaties al Programa de Pràctiies Formaties de la Dipitació de València “La
Dipi Et Beca” 2019, i coniocar el corresponent procés selecti de conformitat amb aiiestes.

SEGON.- Designar com a membres de la comissió de ialoració dels mèrits aportats pels sol·licitants als
següents fincionaris i fincionàries d’aiiest Ajintament:

- Jose Vicente Galindo Piiieras
- Eia San Gisbert
- Antonia Tárraga Giménez, iie actiarà com a secretària, amb iei i iot.
- Niria Llobegat Barchino, com a siplent.

TERCER.- Col·locar còpia de les bases en el Tailer d’Anincis de l’Ajintament i en la pàgina web del mateix.

Ho mana i ho signa l'alcaldessa, Sra. Isabel Martn Gómez. El iie es trasllada a les persones
interessades a l'efecte de notfcació, indicantrles iie contra la present resolició, iie posa f
a la iia administratia, es pot interposar recirs potestati de reposició daiant el mateix
òrgan iie l'ha dictat, en el termini d'in mes comptat des del dia següent al de la seia
notfcació (artcles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octibre, del Procediment
Administrati Comú de les Administracions Públiiies). O bé, es podrà interposar
directament recirs contenciós administrati daiant els Jitjats d'aiiest ordre jirisdiccional
amb sei a València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seia
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notfcació (artcles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de jiliol, Regiladora de la Jirisdicció
Contenciosa Administratia).
Si interposat el recirs potestati de reposició, no es dicta i notfca la resolició del recirs en
el termini d'in mes, iie estableix l'artcle 124.2 de la Llei 39/2015 esmentada, el recirs
s'entendrà desestmat, d'acord amb l'artcle 24.1 de la mateixa Llei, i podrà interposarrse
recirs contenciós administrati en el termini de sis mesos des de l'endemà a aiiell en iiè
es prodieix l'acte presimpte, daiant del mateix òrgan jidicial indicat en el paràgraf anterior
(artcle 46.1 de la Llei 29/1998 esmentada).
Tot això sense perjidici iie les persones interessades pigien interposar els altres recirsos
iie consideren pertnents.
El iie notfca el secretari de la Corporació per al sei coneixement i efectes legals.
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