AJUNTAMENT DE RIOLA
Anunci de l'Ajuntament de Riola, relatiu a l'aprovació de llista definitiva d'admesos i
exclosos en el proces sel.lectiu per a la constitució de borsa de treball per auxiliar
d’ajuda a domicili.
Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 703/2020, de data 28 d’octubre de 2020, s'ha aprovat la
llista definitiva d’admesos i exclosos en el proces sel.lectiu per a la constitució d’una borsa de
treball per a auxiliar d’ajuda a domicili, en els termes que a continuació es transcriu literalment:
“(….)

RESOLC
PRIMER.

Aprovar

la següent

relació

definitiva

d'aspirants

admesos

i exclosos:

ADMESOS ADMESOS
1
2
3
4
5
6
7

NOM
D.G.Q
I.M.M
S.B.G.G
C.M.H.R
E.V.M.M
E.F.O
A.M.P

DNI
XX.XXX.776-P
XX.XXX.476-H
XX.XXX.510-Q
XX.XXX.858-F
XX.XXX.494-P
XX.XXX.740-B
XX.XXX.640-M

EXCLOSOS
No hi han aspirants exclosos.
SEGON.- De conformitat amb el que s'estableix en l'apartat sisè de les Bases, procedir a la publicació de
la relació definitiva d'admesos i exclosos, al tauler d’Edictes de l’Ajuntament.
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 a:

Membre

Identitat

Presidenta

Silvia Gabarda Navarro

Secretaria

Nieves Sales Lletí

Vocal

Jose Vicente Farinós Molina

Vocal

Jose Bañuls Nacher

Vocal

Begoña Ramon Miragall
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EDICTE DE L'AJUNTAMENT DE RIOLA

AJUNTAMENT DE RIOLA
QUART.- L’exercici de la fase d’oposició consistent en la resolución d’un cas pràctic, vinculat amb el
temari que figura a l’Annex I de les Bases Reguladores per a la constitució d’una borsa de treball,
d’auxiliar ajuda a domicili, s'efectuarà el dia 5 de novembre de 2020, a les 9:00 hores al Saló de
Plens de l’Ajuntament de Riola.
QUINT.- La fase consistent en la entrevista personal sobre qüestions relacionades amb el lloc de
treball a desenvolupar, es realitzarà en acabar l’exercici de la fase d’oposició, aproximadament a les
10:00 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament.
SEXT.- NOTIFICAR el present acord als membres del Tribunal de Selecció, als efectes oportuns.
SETÈ.- PUBLICAR el present acord en la seu
[https://riola.sedelectronica.es] i en el Tauler d’Anuncis.”

electrònica

d'aquest

Ajuntament

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 contenciós-administratiu, i sense perjudici de la interposició de qualsevol altre
recurs que estime procedent.

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA:
JUDITH CAPELLINO VENTURA
(Document signat electrónicamente, com consta al marge)

N.I.F.:P-4621700-F

TEL: 96 170 22 01

FAX:96 170 29 30
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