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Ajuntament de Riola
Edicte de l’Ajuntament de Riola sobre extracte de les 
bases i de la convocatòria del procés de selecció per a la 
constitució d’una borsa de treball de carácter social.

EDICTE
Mitjançant Decret d’Alcaldia 245/2021, de 2 d’abril, es va procedir a 
l’aprovació de la convocatòria i de les bases específiques del procés 
selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de caràcter social 
d’este Ajuntament de Riola.
La selecció d’aspirants es realitzarà mitjançant el sistema de concurs, 
de conformitat amb el que es preveu en les bases específiques de la 
convocatòria, les quals obren en la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Riola (https://riola.sedelectronica.es/info.0) i, complementàriament i 
sense caràcter oficial, en la pàgina web: https://ajuntamentderiola.es/.
El termini de presentació de sol·licituds, mitjançant instància dirigida 
a l’Alcaldessa-Presidenta i de la documentació que ha d’acompanyar 
a les mateixes serà de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà a 
la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
i en el tauler d’edictes municipal.
Contra les bases específiques i la convocatòria del present procés 
selectiu, cal interposar recurs de reposició amb caràcter potestatiu 
davant el mateix òrgan que les haja aprovades, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província, o bé interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós-Administratiu de la 
ciutat de València, dins del termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà al de la citada publicació. 
No obstant això, en el cas que s’interpose recurs potestatiu de repo-
sició no podrà interposar-se recurs contenciós administratiu fins que 
siga resolt expressament o s’haja produït la desestimació presumpta 
del recurs de reposició interposat.
Riola, 2 d’abril de 2021.—L’alcaldessa-presidenta, Judith Capellino 
Ventura.
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