AJUNTAMENT DE RIOLA

Anunci de l'Ajuntament de Riola, relatiu a llistat definitiu d’admessos/exclosos en el
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”.
EDICTE
Mitjançant Decret d'Alcaldia 230/2022, de data 11 de març, es va procedir a l'aprovació de la
llista definitiva d’admesos del procés de 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, com es contempla en les
Bases, en els següents termes:
“(…)
II.- VIST el que es disposa en la Base 6ª, relativa a Admissió dels aspirants, que estableix el següent:
“Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, mitjançant Resolució de l'alcaldia, que es publicarà en el
Tauler d'edictes-Seu Electrònica de l'Ajuntament, s'aprovarà la llista provisional d'aspirants admesos/as i
exclosos/as, concedint-se un termini de 5 dies hàbils per a presentació de reclamacions o esmena de deficiències
per els/les aspirants exclosos/as.
Transcorregut aquest termini, mitjançant resolució de l’alcaldia s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants
admesos/as i exclosos/as, que es publicarà en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament-Seu electrònica. En aquesta
resolució, es designaran els/les membres del Tribunal, encarregada d’efectuar la valoració dels mèrits”

Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció del personal i constitució de
borsa de treball, 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,
RESOLC
PRIMER. ELEVAR a definitiva la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:
ADMESOS
NOMBRE
STEFAN

APELLIDOS
MARIN

EXCLOSOS
CAP
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EDICTE DE L'AJUNTAMENT DE RIOLA

AJUNTAMENT DE RIOLA
SEGON.- De conformitat amb el que s'estableix en les Bases, procedir a la publicació de la relació
definitiva d'admesos i exclosos, en el tauler d’edictes-seu electrònica d'aquest Ajuntament, així com en
la pàgina web de la present Entitat local.
Contra la Resolució aprovatòria de la llista definitiva podran els interessats interposar recurs
contenciós administratiu, en els termes de la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós
Administrativa, previ, si escau, el recurs potestatiu de reposició previst en l'article 116 de la Llei
39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP
TERCER.- Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves:

Membre

Identitat

President

JUDITH CEBOLLA BONO

Vocal

NIEVES SALES LLETI

Vocal

ANA MARTÍ TORREMOCHA

Vocal

ESTELA TAMARIT SÁEZ

Secretario

JOSE VICENTE FARINÓS MOLINA

QUART.- NOTIFICAR el present acord als membres del Tribunal de Selecció, als efectes oportuns.

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.
Riola, data de signa electrònica
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA:
JUDITH CAPELLINO VENTURA
(Document signat electrònicament, com consta al marge)
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CINQUÈ.- PUBLICAR el present acord en el Tauler d’Edictes-Seu Electrònica de l'Ajuntament, així
com en la pàgina web.”

