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Ajuntament de Riola
Anunci de l’Ajuntament de Riola sobre aprovació de llista
provisional d’admesos i exclosos en el proces sel·lectiu
per a la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar de
Policía Local per procés de consolidació d’ocupació
temporal.
ANUNCI
Mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 18 de juliol de 2020, s’ha
aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos en el proces sel.
lectiu per a la provissió en propietat d’una plaça d’auxiliar de policía
local per procés de consolidació d’ocupació temporal, en els termes
que a continuació es transcriu literalment:
“(...)
Resolc
Primer. Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos
i exclosos:
Admesos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOM
S. M. S
M.D.M
V.M.I
J.P.F
B.O.B
A.F.B
J.M.N.M
A.Y.V
J.R.T
M.T.F
C.A.O

DNI
XX.XXX.166D
XX.XXX.459F
XX.XXX.423Y
XX.XXX.160B
XX.XXX.641E
XX.XXX.560Y
XX.XXX.042S
XX.XXX.024X
XX.XXX.952X
XX.XXX.802K
XX.XXX.751M

Exclosos
- J.L.N:
Causa d’exclusió: no aporta Certificat oficial que acredite la manca
d’antecedents penals per delictes dolosos o tindrel’s cancel.lats, ni la
documentació establerta a la base 4.2 referent a la solicitud i declaració responsable-model oficial i a la base 4.2 apartat a) (Còpia del DNI
o document identificatiu equivalent), apartat c) (Fotocopia titulació
exigida o documentació acreditativa de la titulació exigida)
- R.D.L.F.R:
Causa d’exclusió: no aporta Certificat oficial que acredite la manca
d’antecedents penals per delictes dolosos o tindrel’s cancel.lats.
Falta la signatura en els models oficial presentats referents a la sol.
licitud i a la declaració jurada.
- A.S.M:
Causa d’exclusió: no aporta la documentació exigida en la base 4.2
apartat c) – Fotocopia titulació exigida o documentació acreditativa
de la titulació exigida.
- D.G.G:
Causa d’exclusió: no aporta Certificat oficial que acredite la manca
d’antecedents penals per delictes dolosos o tindrel’s cancel.lats.
- S.A.L:
Causa d’exclusió: no aporta la documentació establerta a la base 4.2
referent a la declaració responsable-model oficial.
- J.L.P.J:
Causa d’exclusió: no aporta Certificat oficial que acredite la manca
d’antecedents penals per delictes dolosos o tindrel’s cancel.lats.
- C.M.D.S:
Causa d’exclusió: D’acord amb allò establert al article 4.1 de la ordre
EDU/1603/2009, de 10 de juny per la que s’estableixen equivalències
amb els títols de Graduat En Educació Secundaria Obligatòria i de
Batxiller regulats en la Llei Orgànica 2/2006.de 3 de maig, d’Educació, per no acreditar suficientment la documentació exigida en
la base 4.2 apartat c) – Fotocopia titulació exigida o documentació
acreditativa de la titulació exigida)
- C.G.F:
Causa d’exclusió: no aporta la documentació establerta a la base
4.2 referent a la declaració responsable-model oficial ni la docu-
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mentació establerta a la base 4.2 apartat b) (Resguardo acreditatiu
del abonament dels drets d’examen), apartat c) (Fotocopia titulació
exigida o documentació acreditativa de la titulació exigida) i apartat
d) (Fotocopia del permís de conduir de les clases B i A2).
- R.S.M:
Causa d’exclusió: De conformitat amb el que s’estableix en la Base
quinta, per presentar la sol.licitud de forma extemporánea al haver
finalitzat el termini de presentació d’instàncies.
Segon.- De conformitat amb el que s’estableix en la Base quinta,
procedir a la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos, al Butlletí Oficial de la Provincia, a la seu electrònica d’aquest
Ajuntament i al Tauler d’Anuncis.
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 20 de julio de 2020.—L’alcaldessa-presidenta, Judith
Capellino Ventura.
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