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Correcció d’errades
Correcció d’errades a l’edicte de l’Ajuntament de Riola
sobre aprovació de llista definitiva d’admesos i exclosos
en el proces sel·lectiu per a la provissió en propietat d’una
plaça d’agent de Policía Local per procés de consolidació
d’ocupació temporal.
Correccio d’errADES
En l’edicte esmentat, publicat al “B.O.P.” nombre 177, de data 14
de setembre del 2020, pàgina 54, per error s’ha publicat amb un
contingut que no li correspon, pel que es publica íntegre novament
a continuació.
Ajuntament de Riola
Edicte de l’Ajuntament de Riola sobre aprovació de llista
definitiva d’admesos i exclosos en el proces sel·lectiu per
a la provissió en propietat d’una plaça d’agent de Policía
Local per procés de consolidació d’ocupació temporal.
EDICTE
Mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 28 d’agost de 2020, s’ha
aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos en el proces sel.lectiu
per a la provissió en propietat d’una plaça d’agent 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 definitiva d’aspirants admesos
i exclosos:
ADMESOS
NOM

DNI

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
R.D.L.F.R
A.S.M
D.G.G
S.A.L
J.L.P.J
C.M.D.S
C.G.F

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
XX.XXX.299Q
XX.XXX.164N
XX.XXX.668G
XX.XXX.750L
XX.XXX.804Y
XX.XXX.939H
XX.XXX.339M

EXCLOSOS
J.L.N /740B
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.S.M /591F:
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 l’apartat cinc de
les Bases, procedir a la publicació de la relació definitiva d’admesos
i exclosos, en el Butlletí Oficial de la Provincia, en la seu electrònica
d’aquest Ajuntament [https://riola.sedelectronica.es] i en el Tauler
d’Anuncis.
Contra la Resolució aprovatòria de la llista definitiva podran els
interessats/ades interposar recurs Contenciós-Administratiu, en els
termes de l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
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de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, previ, si escau, el recurs
potestatiu de reposició previst en els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
TERCER.- Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar
les corresponents proves a:
Membre

Identitat

Presidente/a
Suplente
Vocal
Suplente
Vocal
Suplente
Vocal
Suplente
Secretario
Suplente

Jaime Vicente Alonso Almiñana
Juan José Figueres López
Vanesa Señoris Juarez
Vicente Ramón Sanchez Ramón
Enriqueta Belenguer Arrébola
José Ramón Vila Vendrell
Miguel Angel Meseguer Lereu
Leonardo Martínez Rodriguez
Jose Vicente Farinós Molina
Mª Carmen Ferrandis García

QUART.- L’ordre d’actuació d’els/les opositors/as s’iniciarà pel
primer dels quals el primer cognom del qual comence per la lletra
“B”.
CINQUÈ.- El primer exercici consistent en medició d’estatura i
les proves d’aptitud física (carrera resistència i salt de longitud de
carrera) s’efectuaràn el dia 29 de setembre de 2020, a les 9:30 hores
en el Poliesportiu Municipal “La Partideta”, s/n y la prova d’aptitud
física consistent en natació 50 metres el mateix dia 29 de setembre
en acabar les anteriors proves a la Avda. Joan Llopis Marí, del teme
municipal de Cullera (València)
El reconeixement mèdic s’efectuarà el dia 30 de setembre, a les
9,30 en Av Mestre Serrano, num. 39, del terme municipal de Sueca
(València).
SISÉ.- NOTIFICAR el present acord als membres del Tribunal de
Selecció, als efectes oportuns.
SETÈ.- PUBLICAR el present acord en en el Butlletí Oficial de la
Provincia, en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [https://riola.
sedelectronica.es] i en el Tauler d’Anuncis.
VUITÈ.- Una vegada començades les proves no serà precisa la
publicació dels successius anuncis de celebració dels restants
exercicis en el Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, bastant la seua publicació en el tauler
d’edictes municipal i lloc d’examen, amb 24 hores d’antelació del
començament d’aquestes”
Contra aquesta resolució, que es definitiva en via administrativa,
podrà interpossar-se, potestativament, recurs de reposició, en el
termini d’un mes comptat a partir del dia següent a aquell en que tinga
lloc la notificació del present acte, o directament recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats de lo Contenciós-Administratiu de
València, en el termini de dos mesos comptats també a partir del dia
següent a aquell en que tinga lloc la notificació del present acte. Tot
això de conformitat amb lo disposat als articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciósadministratiu, i sense perjudici de la interposició de qualsevol altre
recurs que estime procedent.
En Riola, a 28 d’agost de 2020.—L’alcaldessa-presidenta, Judith
Capellino Ventura.
Lo que es fa públic per al general coneixement.
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