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Consorci de Residus del Pla Zonal V5
Edicte del Consorci de Residus del Pla Zonal V5 sobre 
convocatòria de proves selectives per a la provisió de lloc 
de treball de gerent per a la gestió de residus V5.

EDICTE
Mitjançant acord de la Comissió de Govern de el Consorci per a la 
Gestió de Residus del Pla Zonal V5 (COR V5) de 12 de febrer de 
2019, s’han esmenat les bases específiques que regeixen la convo-
catòria per a la provisió de lloc de treball de Gerent de Consorci per 
a la Gestió de Residus V5, pel sistema de concurs de mèrits, s’ha 
desistit de l’anterior procediment de selecció i es convoca nou pro-
cediment de selecció.
El contingut íntegre de les bases aprovades es troba publicat a la seu 
electrònica del COR V5 (consorciresidus.sedelectronica.es), en 
l’apartat de tauler d’anuncis, i a la pàgina web de l’COR (www.
consorciresidus.org), al apartat (Transparència i Dades Obertes).
El termini de presentació d’instàncies serà de 15 dies hàbils, comp-
tats a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de València.
Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot 
interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci, davant la Presidència d’aquesta entitat, d’ conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques; o un 
recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-
Administratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar de 
l’endemà del de la recepció de la publicació d’aquest anunci, de 
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optés per interposar el 
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-
administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’haja 
produït la desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que puga 
interposar altre recurs que pogués estimar més convenient al seu 
dret.
Xàtiva, 14 de febrer de 2020.—El president, Roger Cerdà Boluda.
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