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Ajuntament de Riola
Anunci de l’Ajuntament de Riola sobre aprovació de bases 
reguladores per a la selecció de personal funcionari/-
ària interí/-na, a l’efecte de cobrir un lloc de treball 
d’arquitecte/a superior, així com la constitució d’una 
borsa de treball.

ANUNCI
Mitjançant Resolució d’Alcaldia num. 747/2020, s’han aprovat 
les bases reguladores per a la selecció de personal funcionari/-ària 
interí/-na, a l’efecte de cobrir un lloc de treball d’arquitecte/a superior, 
així com la constitució d’una borsa de treball, que permeta amb 
caràcter temporal, la substitució dels treballadors/res contractats per 
l’Ajuntament, així com atendre necessitats puntuals de treball.
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 hàbils, a comptar des de la publicació del 
present acord en el BOP de València.
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 admi-
nistratiu 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 13 de novembre de 2020.—L’alcaldessa-presidenta, 
Judith Capellino Ventura.
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