
 

        AJUNTAMENT DE RIOLA 

N.I.F.:P-4621700-F       TEL: 96 170 22 01      FAX:96 170 29 30        CARRER AMPLE Nº 5    46417-RIOLA        VALÈNCIA 

EDICTE DE L'AJUNTAMENT DE RIOLA 

 
Anunci de l'Ajuntament de Riola, relatiu a l'aprovació de llista provisional d'admesos i 
exclosos per a selecció d'operaris de serveis múltiples, i constitució de borsa de 
treball. 
 
Mitjançant Resolució d'Alcaldia num. 240/2019, s'ha aprovat la llista provisional d’admesos i 
exclosos per a  la selecció d'operaris de serveis múltiples i constitució de borsa de treball, 
per mitjà del sistema de concurs oposició, accés lliure, en els termes que a continuació es 
transcriu literalment: 
 
“(…) 
RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos: 
 
ADMESOS 
 

 NOM DNI 

1 
FRANCISCO NAVARRO 

SORIANO 
29067135B 

2 FRANCISCO PUIG CEBOLLA 20817315S 
3 ÁLVARO MUÑOZ JIMENEZ 73774186F 
4 ANTONIO GALLART GUARINOS 24383711P 
5 SALVADOR ARTAL FERRANDIS 73586787N 
6 VICENT GIL MELIÀ 73579605Y 
7 IVAN PELLICER MARRADES 20846326T 
8 ANDRES SALES BLASCO 52733118Y 

09 ARTURO CHOFRE SEBASTIÀ 20781482Q 
10 JOSE TOMÁS SALES MELIÁ 73914504W 
11 RAUL GIL MELIÁ 73779743K 
12 ABELARDO PORTA IBORRA 85088267C 

13 
JOSE BENJAMIN MONCHO 

MATOSES 
52731834X 

14 
JUAN ANTONIO ESCRIVA 

SIGNES 
73567243H 

15 JUAN MANUEL MAÑEZ ROS 52733998N 
16 SERGIO LLOPIS GASCÓ 73567838S 
17 ENRIQUE SALES SALES 79170229C 
18 DIEGO DÍAZ GOMIS 20850573S 

19 
JOSE FRANCISCO 

SANVENANCIO TAMARIT 
24369664Z 

20 LEONARDO MIGUEL ESCRIVÁ 43748840B 

21 
 

ALBERTO ANDRES MASCARELL 
RIBERA 

73556066L 

22 LUIS ISIDRO PASTOR ORQUIN 73567591K 

 
EXCLOSOS 
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JORGE AMO CALABUIG:  
causa d’exclusió: no aporta la documentació exigida en la base tercera (apartat tercer) i 
base quarta (Certificat mèdic expedit per la Conselleria, acreditatiu que l'aspirant té la 
capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions del lloc de treball, 
objecte d'aquesta convocatoria – model oficial) 
 
JOSE LUIS TORRES MARTÍNEZ 
causa d’exclusió: no aporta la documentació exigida en la base tercera (apartat tercer) i 
base quarta (Certificat mèdic expedit per la Conselleria, acreditatiu que l'aspirant té la 
capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions del lloc de treball, 
objecte d'aquesta convocatoria – model oficial) 
 
RAFAEL FERNANDO MURCIA MARTI 
Causa d’exclusió: no aporta la documentació exigida en la base tercera (apartat quart – 
titulació) 
 
DAVID GIL REBULL 
causa d’exclusió: no aporta la documentació exigida en la base tercera (apartat tercer) i 
base quarta (Certificat mèdic expedit per la Conselleria, acreditatiu que l'aspirant té la 
capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions del lloc de treball, 
objecte d'aquesta convocatoria – model oficial) 
 
No aporta la documentació exigida en la base tercera (apartat quart – titulació) 
 
SEGON.- De conformitat amb el que s'estableix en l'apartat quart de les Bases, procedir a la 
publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, en la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament, així com en la pàgina web de la present Entitat local. 
 
Els aspirants exclosos disposen d'un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació 
d'aquest anunci en la seu electrònica, per a formular reclamacions o esmenar els defectes 
que hagen motivat la seua exclusió.” 
 
Contra el present acord, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit, no cap recurs 
administratiu contra aquest, sense perjudici que, de conformitat amb el que s'estableix en 
l'article 112 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
públiques,, puga aportar quantes al·legacions, documentacions o informacions estime 
convenients en oposició a aquest, per a la seua consideració en la resolució que pose fi al 
procediment. 
 
En Riola, a data de signa electrònica. 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA: 
 
JUDITH CAPELLINO VENTURA 
 
(Document signat electrónicamente, com consta al marge) 
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