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Anunci  de  l'Ajuntament  de  Riola,  relatiu  a  l'adjudicació  provisional  de  becaris  al 
Programa “LA DIPU TE BECA 2019”

Mitjançant  Resolució  d'Alcaldia  num.339/2019,  s'ha  aprovat  la  relació  provisional 
d’adjudicataris de les beques de formació en el  marc del programa “LA DIPU TE BECA 
2019”, en els termes que a continuació es transcriu literalment:

“(…)
RESOLC

PRIMER.  Aprovar  la  següent  relació  provisional  d'adjudicataris  de  les  2  beques  de  
formació per a l’Ajuntament de Riola, en el marc del programa “LA DIPU TE BECA 2019”, de la  
Diputació de València

NOM I COGNOMS PUNTUACIÓ TOTAL 
1. S.F.P (D.N.I: XX.XXX.272-S) 64,50
2. M.M.T (D.N.I: XX.XXX.428-Z) 61,00
3.M.D.M. (D.N.I: XX.XXX. 234-Z 59,00
4.M.S.R (D.N.I: XX.XXX.128-X) 58,75

SEGON: Concedir un  termini de dos dies hàbils, a partir de la publicació de aquest  
anunci  en  la  pàgina  web  municipal:  www.ajuntamentderiola.es//Tauler Edictes 
Ajuntament/Comunica, per a formular reclamacions. 

Les reclamacions o incidències que pogueren presentar-se, no interrompran el procés selectiu.”

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 data de signa electrònica. 

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA:

JUDITH CAPELLINO VENTURA

(Document signat electrònicament, com consta al marge)
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