
 
AJUNTAMENT DE RIUDOMS 

 
 

ANUNCI 
 
 
Mitjançant resolució de l'Alcaldia d’avui dia 14 d’abril de 2014, s'ha fet pública la relació 
definitiva d’aspirants admesos i exclosos, i la composició del tribunal del procés selectiu 
convocat per aquest Ajuntament per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de 
places amb caràcter temporal per cobrir necessitats essencials d’operaris de serveis generals 
de la brigada municipal d’obres i serveis. 
 
Atès que el passat dia 10 de d’abril de 2014, va finalitzar el termini de presentació per esmenar 
defectes o aportar els documents preceptius, i d’acord amb la documentació presentada pels 
candidats, dicto la següent resolució: 
 
Primer.-  Desestimar la documentació presentada per l’aspirant amb DNI núm. 39842845-Z, 
atès que la fotocòpia compulsada presentada no és vigent. 
 
Segon.-  Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos, per a la realització de les proves del 
procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb 
caràcter temporal per cobrir necessitats essencials d’operari de serveis generals de la brigada 
municipal. 

DNI 

07437795-D 

46621725-N 

39693623-Q 

39962795-L 

39880108-V 

39841130-R 

39678916-Y 

39896374-E 

39903025-A 

40291425-W 

40924004-N 

39862988-D 

39893815-Q 

39659024-D 

39874730-K 

26479682-N 

39893951-Z 

39878534-F 

77832651-F 

33922566-G 

39904354-K 

39910874-D 

39889752-R 

39863302-R 

Y2205237-B 

39879337-M 

X05075669Y 

40874489-Q 

39905434-C 

39920850-A 

47975566-G 

39915882-A 

39854805-Z 



DNI 

39709297-G 

39892326-E 

39880632-N 

39904962-P 

39852948-C 

39695621-J 

39928441-G 

X7596731S 

47757979C 

39850468R 

47876927N 

39692799-C 

X6883144A 

39910277-X 

77625744-P 

39874662-E 

39853637-L 

39894381-F 

39921480-N 

39881597-B 

39911486-T 

39885660-A 

39887005-Z 

47687987-V 

X4516867-N 

 
Tercer.-  Aprovar la relació definitiva d’aspirants exclosos, per a la realització de les proves del 
procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb 
caràcter temporal per cobrir necessitats essencials d’operari de serveis generals de la brigada 
municipal. 

DNI MOTIU 

X6488747X No acredita titulació exigida 

39874697-B No acredita carnet de conduir 

Y2205301Y No acredita titulació exigida 

39915335-P No acredita carnet de conduir 

39975427-R No acredita titulació exigida 

39842845-Z No acredita carnet de conduir 

 
Quart.-   El tribunal qualificador, quedarà constituït amb els següents membres: 
 
PRESIDENT:  Titular: Sra. Sílvia Font Ferraté, Secretaria Accidental de l’Ajuntament 

de Riudoms. 

Suplent: Sra. Sònia Morales Ortega, responsable de RRHH de 
l’Ajuntament de Riudoms. 

VOCALS:   Titular: Sr. Josep M. Massana Carrera, Coordinador dels Serveis 
Públics de l’Ajuntament de Riudoms. 

   Suplent: Sr. Joan Alonso Giménez, Arquitecte Tècnic Municipal. 

Titular: Sr. Antonio Fernández Sánchez, Cap de la brigada d’obres i 
serveis municipals de l’Ajuntament de Riudoms. 

Suplent: Sr. Antoni Mas Gispert, Sots cap de la brigada d’obres i 
serveis municipals de l’Ajuntament de Riudoms. 

Titular:  Sr. Joan Babot Aguiló, Tècnic nomenat pel Servei d’Assistència 
Municipal de la Diputació de Tarragona. 



Suplent: Sr. Miquel Vendrell García, Tècnic nomenat pel Servei 
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. 

SECRETARI:  Titular: Sra. Sílvia Ortiz Xifré, funcionaria de l’Ajuntament de Riudoms. 

Suplent: Sr. J. Andrés Muñoz Díaz, funcionari de l’Ajuntament de 
Riudoms 

 
El tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors per alguna de les proves del procés. 
 
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació. 

 
 
La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Cruset Domènech, Alcalde 
 
Riudoms, 14 d’abril de 2014 
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