AJUNTAMENT DE RIOLA

Anunci de l'Ajuntament de Riola, relatiu a l'aprovació de bases per a la selecció d’una
persona en règim de dret laboral per a l’execució de l’obra “Adapatació
d’instal.lacions a normativa actual, supressió de barreres arquitectoniques en Sala
Polivalent” i constitució de borsa.
Mitjançant Resolució d'Alcaldia num.135/2021 s'han aprovat les bases reguladores per a la
selecció d’un oficial d’obres en règim de dret laboral per a l’execució de l’obra “Adapatació
d’instal.lacions a normativa actual, supressió de barreres arquitectoniques en Sala
Polivalent” i constitució de borsa, per mitjà del sistema d’oposició, accés lliure.
El text íntegre de les bases reguladores del procés de selecció es troba regulat en la seu
electrònica de l'Ajuntament de Riola, en el tauler d'anuncis i en la pàgina web
(https://ajuntamentderiola.es/).
El termini de presentació d'instàncies per a participar en el procés selectiu serà de 10 dies, a
comptar des de la publicació del present acord en la Seu Electrònica de l’Ajuntament.
Contra les presents bases i la corresponent convocatòria, que són actes definitius que
esgoten la via administrativa, podrà interposar-se un dels següents recursos:
Recurs potestatiu de reposició davant l'alcaldia en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la publicació en el Tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament de la convocatòria
del procés selectiu.
Recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de València en el
termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la publicació en el Tauler d'anuncis
Electrònic d'aquest Ajuntament de la convocatòria del procés selectiu.
En Riola, a data de signa electrónica.
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA:
JUDITH CAPELLINO VENTURA
(Document signat electrònicament, com consta al marge)
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