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EDICTE DE L'AJUNTAMENT DE RIOLA 

 
Anunci de l'Ajuntament de Riola, relatiu a l'aprovació de llista definitiva d'admesos i 
exclosos per a selecció d'operaris de serveis múltiples, i constitució de borsa de 
treball. 
 
Mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 26 de juny de 2019, s'ha aprovat la llista definitiva 
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 definitiva d'aspirants admesos i exclosos: 
 
ADMESOS 
 

IDENTIFICADOR 

 

F.P.C./315-S 

A.M.J./186-F 

J.L.T.M./904-Q 

F.N.S./135-B 

A.G.G./ 711-P 

S.A.F./787-N 

V.G.M./605-Y 

I.P.M./326-T 

A.C.S./482-Q 

A.S.B./118-Y 

J.T.S.M./504-W 

A.P.I./267-C 

R.G.M./743-K 

J.F.S.T./664-Z 

D.D.G./573-S 

E.S.S./229-C 

S.LL.G./838-S 

J.M.M.R./998-N 

J.A.E.S./243-H 

J.B.M.M./834-X 

L.M.E./840-B 

R.F.M.M./765-Q 

A.A.M.R./066-L 

L.I.P.O./591-K 
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D.G.R./656-Y 

 
EXCLOSOS 
 
J.A.C./486-X 
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) 
 
SEGON.- De conformitat amb el que s'estableix en l'apartat cinc de les Bases, procedir a la publicació 
de la relació definitiva d'admesos i exclosos, en la seu electrònica d'aquest Ajuntament, així com en la 
pàgina web de la present Entitat local. 

Contra la Resolució aprovatòria de la llista definitiva podran els interessats interposar recurs 
contenciós administratiu, en els termes de la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós 
Administrativa, previ, si escau, el recurs potestatiu de reposició previst en l'article 116 de la Llei 
39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP 

TERCER.- Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a: 

Membre Identitat 

President PASCUAL FERRANDIS PUCHOL 

Suplent SILVIA GABARDA NAVARRO 

Vocal VICENT NAVARRO PASTOR 

Suplente DORA RUIZ MARTÍNEZ 

Vocal JOSE VICENTE FARINÓS MOLINA 

Suplente ANA MARIA PIQUERES PASTOR 

Vocal FRANCISCA M OLTRA MULET 

Suplente VERONICA ESCRIVÀ CRESPO 

Secretario JESUS SANCHEZ GOMEZ 

Suplente NIEVES SALES LLETÍ 

QUART.- El primer exercici s'efectuarà el dia 15 de juliol de 2019, a les 9.00 hores en el saló Actes de 
la seu de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, situada en C/ José Mahiques S/N, del terme municipal 
de Sueca (València) 

El segon exercici s'efectuarà el dia 15 de juliol de 2019, a les 12.30 hores, en el Saló d'Actes de la 
Seu de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, situada en C/ José Mahiques S/N, del terme municipal de 
Sueca (València). 
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CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als membres del Tribunal de Selecció, als efectes oportuns. 

SISÈ.- PUBLICAR el present acord en la Seu Electrònica de l'Ajuntament, així com en la pàgina web.” 

 
Contra el present acord,  podrà interposar-se un dels següents recursos: 
 
Recurs potestatiu de reposició davant l'alcaldia en el termini d'un mes a comptar des de 
l'endemà al de la publicació en el Tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament (Seu electrónica): 
 
Recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de València en el 
termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la publicació en el Tauler d'anuncis 
Electrònic (Seu Electrònica)  d'aquest Ajuntament. 
 
 
En Riola, a data de signa electrònica. 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA: 
 
JUDITH CAPELLINO VENTURA 
 
(Document signat electrónicamente, com consta al marge) 
 

 


