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EDICTE DE L'AJUNTAMENT DE RIOLA 

 
Anunci de l'Ajuntament de Riola, relatiu a modificació de bases constitució de borsa 
de treball (de carácter social) . 
 
Mitjançant Resolució d'Alcaldia num. 208/2019, es va acordar la modificació de les bases 
relatives a la constitució d'una borsa de treball de caràcter social, aprovada mitjançant 
Resolució  num. 182/2019, en els següents termes: 
 
“(…) 
Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció del personal i 
constitució de borsa de treball, i de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
 
RESOLC 
 
PRIMERO. Modificar les Bases reguladores per a  la constitució de la borsa de treball, de 
carácter social, en els següents termes: 
- se suprimeix l'apartat huité de la base tercera 
- s'introdueix en la clàusula desena el següent apartat: “l'interessat haurà d'aportar la seua 
inscripció en el LABORA, amb anterioritat a la formalització del contracte, aportant el 
DARDE”. 
 
SEGON. Publicar la modificació de les bases en la seu electrònica de l'Ajuntament, així com 
en la pàgina web. 
 
TERCER. Ampliar el termini de presentació d'instàncies 10 dies naturals, i en tot cas, fins al 
dia 8 de juny de 2019, podent els interessats en el procediment formules les al·legacions, o 
aportar aquella documentació que consideren oportuna. 

 
QUART. Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de 
selecció, aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, i publicar-la en la seu 
electrònica d'aquest Ajuntament, tauler d'anuncis de l'Ajuntament i pàgina web, atorgant a 
aspirants exclosos un termini de deu dies hàbils, a partir de la publicació de l'anunci, per a 
formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió” 
 
Contra les presents bases i la corresponent modificaicó, que són actes definitius que 
esgoten la via administrativa, 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 BOP de València de l'extracte de la convocatòria i 
publicació en el Tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament de la convocatòria del procés selectiu. 
 
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 
d'aquest Ajuntament de la convocatòria del procés selectiu. 
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Contra les resolucions i els actes de tràmit que no posen fi a la via administrativa, quan 
decidisquen directament o indirectament el fons de l'assumpte, o determinen la impossibilitat 
de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i 
interessos legítims, es podrà interposar recurs d'alçada davant l'alcaldia, en el termini de 
mes a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'acte en el Tauler d'anuncis d'aquest 
Ajuntament. 
 
Tot això sense perjudici que es puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que es tinga per 
convenient en defensa dels respectius interessos.” 
 
Riola, a data de signa electrònica 
 
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA: 
JUDITH CAPELLINO VENTURA 
 
(Document signat electrònicament, com consta al marge) 
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