AJUNTAMENT DE RIOLA
Anunci de l'Ajuntament de Riola, relatiu a llistat provisional 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 204/2022, d’1 de març de 2022, s’ha adoptat el següent acord,
que a continuación es transcriu:
“ (….)
II.- Admissió dels aspirants.Vist el que es disposa en la Base 6ª, 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.”
III.- Règim publicitat.VIST el que es disposa en la Base 5ª, relativa a Publicitat de les bases i la convocatòria, i presentació
d'instàncies, que estableix el següent:
“ (…)
S'estableix com a mitjà de publicitat, als efectes regulats en l'art. 45 de la Llei 39/2015, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, Tauler d'anuncis-la Seu
Electrònica de l'Ajuntament (https://riola.sedelectronica.es/info.0), figurant com a mitjà de publicitat,
a efectes informatius, la pàgina web de l'Ajuntament.”
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. APROVAR el llistat provisional d'admesos/exclosos en el procés de selecció d’un oficial
d’obres amb carácter temporal i constitució d'una borsa que permeta per a cobrir necessitats en
matèria d’obres, en els següents termes:
NOMBRE
APELLIDOS
STEFAN
MARIN
SEGON. PUBLICAR al Tauler d’Anuncis-Seu Electrònica de l'Ajuntament i en la pàgina web, a
l'efecte de presentació d'al·legacions.”
Riola, a data de signa electrònica
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA:
JUDITH CAPELLINO VENTURA
(Document signat electrònicament, com consta al marge)
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