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Ajuntament de Riola
Anunci de l’Ajuntament de Riola sobre aprovació de la
llista definitiva d’admesos i exclosos en el procés sel·lectiu
de personal funcionari/-ària interí/interina i constitució
d’una borsa de treball de personal de neteja.
ANUNCI
Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm.252/2021 de data 8 d’abril
de 2021, s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos en el
proces sel.lectiu de personal funcionari/-ària interí/interina i constitució d’una borsa de treball de personal de neteja, en els termes que
a continuació es transcriu literalment:
“(….)
Resolc
Primer. Aprovar la següent relació definitiva d’aspirants admesos i
exclosos:
Admesos
Nom

DNI

A.P.J.

73XXXX97E

A. C. M.T.

73XXXX47M

B.S.M.N.

52XXXX29V

C.D.B

20XXXX68R

C.P.G.M.

20XXXX86V

C.M.L.

73XXXX88R

C.M.V.

20XXXX27W

C.B.C.

73XXXX44N

D.T.M.

20XXXX44L

D. E.M.M.

20XXXX62P

F.E.R.

20XXXX25Q

F.O.E.

20XXXX40B

G.J.L.

21XXXX26H

G.Q.D.

22XXXX76P

G.M.M.R.

73XXXX11B

G.J.M.D.

29XXXX11M

G.P.M.D.

34XXXX02Z

J.V.R.

73XXXX44L

M.F.M.

20XXXX55C

M.F.S.

20XXXX71N

M. B.V.

33XXXX75B

N.F.J.C.

73XXXX08K

S.J.M.D.

20XXXX18T

S.J.M.B.

52XXXX49R

S.A.V.

73XXXX16W

T.B.L.

20XXXX58S

V.P.S.

73XXXX83M

Exclosos
C.D.P.
DNI número: 20XXXX46A
Causa d’exclussió:
a) Model de sol·licitud: incompliment Base cuarta (El model
d’instància per a prendre part en les proves selectives serà facilitat per
l’Ajuntament, podent ser descarregat de la pàgina web municipal.)
b) Model Autobaremació: incompliment Base quarta (La relació
concreta i numerada de mèrits a valorar, acompanyada de formulari
d’autobaremació Annex IV).
P.C.M.L.		
DNI número: 20XXXX16D
Causa d’exclussió:
a) Model Autobaremació: incompliment Base quarta (La relació
concreta i numerada de mèrits a valorar, acompanyada de formulari
d’autobaremació Annex IV).
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Segon.- De conformitat amb el que estableix la base Cinquena, mitjançant resolució d’alcaldia s’aprovarà la llista definitiva d’admesos
/es i exclosos/es, que es publicarà en el Tauler d’Anuncis. i en la
seu electrònica d’aquest Ajuntament [https://riola.sedelectronica.
es] així com la composició nominal del tribunal qualificador. En
aquesta resolució es determinarà el lloc i hora d’inici de l’exercici
de la fase d’oposició.
Contra la Resolució aprovatòria de la llista definitiva podran els
interessats/ades interposar recurs Contenciós-Administratiu, en els
termes de l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, previ, si escau, el recurs
potestatiu de reposició previst en els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Tercer.- Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les
corresponents proves a:
Membre

Identidad

President

Mª Elionor Capellino Pont

Suplent

Silvia Gavarda Navarro

Vocal

Antonio Salvador Espìnazo

Suplent

Adoración Ruiz Martínez

Vocal

Emilia Gil Sanvenancio

Suplent

Jose Bañuls Nacher

Vocal

Joaquin Serrano Carrascosa

Suplent

Begoña Ramon Miragall

Secretari

José Vicente Farinós Molina.

Suplent

Cristina Alhambra Soriano

La Fase d’oposició tindrà lloc a les 16.00 hores, el dia 20 d’abril
de 2021, en el CEIP Miguel Hernández, situat en Carrer Antonio
Machado núm. 1 del terme municipal de Riola.
Esta fase d’oposició consistirà en un exercici tipus test (20.- punts)
i un cas pràctic (40.-punts). L’examen tipus test i cas pràctic és
desenvoluparà el mateix dia, comptant els aspirants amb el següent
temps:
- una hora per a l’examen tipus test
- una hora per al cas pràctic.
Quart.- Publicar el present acord en en el Butlletí Oficial de la
Provincia, en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [https://riola.
sedelectronica.es] i en el Tauler d’Anuncis.
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 Públiques
Amb 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
Contenciós-Administratiu 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, a 8 d’abril de 2021.—L’alcaldessa presidenta, Judith Capellino
Ventura.
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