AJUNTAMENT DE RIOLA
Anunci de l'Ajuntament de Riola, relatiu a celebració fase oposició per al procés
selecció d’un oficial d’obres amb carácter temporal per a l’execució de l’obra, inclosa
dins del Pla d’Inversions de la Diputació provincial de València “ADAPTACIÓ
D’INSTAL·LACIONS A NORMATIVA ACTUAL, SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES EN SALA POLIVALENT”.
Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 272/2022 de data 18 de març de 2022, s’ha adoptat el
següent acord, en els termes que a continuació es transcriu literalment:
“(….)
CONSIDERANT l'exposat, i de conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
DISPOSE:
PRIMER. COMUNICAR que la fase d’oposició del procés de selecció de personal laboral temporal,
que permeta amb caràcter temporal, la prestació de serveis de competència municipal, concretament
per a l’execució de l’obra “ADAPTACIÓ D’INSTAL·LACIONS A NORMATIVA ACTUAL, SUPRESSIÓ
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES EN SALA POLIVALENT”, tindrà lloc el proper dia 23 de març
de 2022, a les 12:00 hores a l’Ajuntament de Riola, situat al C/ Ample, 5.
Aquesta fase d’oposició consistirà en un primer exercici obligatori i eliminatori consistent en un cas
pràctic (10.-punts).
El supòssit del cas pràctic consistirà en el desenvolupament de labors pròpies d’Oficial de la
construcció i concretament aquelles que figuren en el primer apartat de les presents bases,
vinculades amb el temari que figura en l'Annex I.
Podrà consistir en un cas pràctic de caràcter escrit o en un cas pràctic, consistent en treball de
caràcter manual, com a execució d'un mur, treballs de col·locació d'escaiola, o qualsevol altre treball
vinculat amb el temari fixat en les bases.

SEGON.- PUBLICAR el present acord la Seu electrónica-Tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la
página web de l’Ajuntament.
TERCER.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la pròxima sessió que se
celebre.”

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, les persones i entitats
interessades interposaran, d'acord amb els articles 112 et seq., així com 123 i 124 de la Llei
39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions PúbliquesAmb caràcter
previ, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acord,
en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la data de notificació del present
acord.Directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de València, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la data de
notificació del present acord.
Això sense perjudici que puguen interposar-se qualsevol altre recurs administratiu o
jurisdiccional que s'estime oportú.
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