AJUNTAMENT DE RIOLA
EXP. NUM: 904/2019
OBJECTE: PROCÉS SELECTIU POLICIA LOCAL – PROVA CAS PRÀCTIC
De conformitat amb el que s'estableix pel Tribunal de Selecció, mitjançant Acta de data 2 de desembre de
2020, es FA PÚBLIC el present acord, als efectes oportuns:
“(….)
C) PUNTUACIÓ – CAS PRÀCTIC.Els resultats obtinguts són els següents:
CÓDI
20031
46564
KIRA7
0315N
JM777
A5686

NOTA
30,5
25
19
17,8
11,3
4,00

Relació aprovats: De conformitat amb el que s'estableix en la Base huitena, els següents opositors
superen la prova del Cas Pràctic:
CÓDI
20031
46564
KIRA7
0315N

NOTA
30,5
25
19
17,8

D) CONVOCATÒRIA FASE CONCURS
Vist el que es disposa en la Base huitena, que estableix el següent:
(…)
CONCURS:
Aquelles persones aspirants que superen el nivell d'aptitud establit per a tots i cadascun dels exercicis de
caràcter eliminatori de la fase d'oposició, passaran a la fase de concurs.
Així, a la puntuació obtinguda en la fase d'oposició se li sumarà la resultant de la fase de concurs d'acord
amb el barem de l'annex II del Decret 180/2018, de 5 d'octubre del Consell pel qual es desenvolupa la
disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre de la Generalitat, de coordinació de
la Policia Local de la Comunitat Valenciana i annex II d'aquestes bases.
Considerant l'exposat, el Tribunal de Selecció adopta per UNANIMITAT el següent acord:
PRIMER.- Declarar i fer pública, per a general coneixement, la relació d'aspirants que, una vegada
finalitzada la fase d'oposició, han resultat aprovats, consignats per ordre de puntuació
SEGON.- Iniciar la valoració de la fase de concurs, per a això, els aspirants que hagen aprovat la fase
d'oposició hauran de presentar, davant l'Ajuntament de Riola la documentació acreditativa dels mèrits
al·legats, tal com indica la base que regeix el procediment, en el termini de deu dies a partir de l'endemà
al de la publicació del present acord.
D'acord amb el que es disposa en la Base Sisena, així com en la Llei 39/2015, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra el present acord, que no posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada, en el termini d'un mes, davant la Srª AlcaldessaPresidenta de l’Exc. Ajuntament de Riola, des de la publicació de la present Acta en la web de
l'Ajuntament i Seu Electrònica de la present Entitat Local, o si escau, notificació de l'acord. Transcorreguts
tres mesos des de la interposició de recurs sense que haja recaigut resolució, es podrà entendre
desestimat el recurs.
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RESULTATS PROVA CAS PRÀCTIC

Això s'entén sense perjudici que puguen interposar-se qualsevol altre recurs administratiu o judicial que
s'estime oportú.

Riola, data de signa electrónica.
EL SECRETARI
JOSE VICENTE FARINOS MOLINA
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