
 
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 paleta 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.-  Estimar la documentació presentada per l’aspirant amb DNI núm. 39867412-V. 
 
Segon.-  Estimar la documentació presentada per l’aspirant amb DNI núm. 39896257-C. 
 
Tercer.-  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 paleta de la brigada 
municipal. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Quart.-  L’aspirant amb número de DNI 39867412-V, no ha acreditat disposar del nivell 
suficient de català (nivell A), i per tant haurà de realitzar la corresponent prova de català que 
tindrà lloc el dia 22 d’abril de 2014, a les 11 hores, al Pavelló Poliesportiu, situat al carrer de 
Salvador Espriu, s/núm. 
 
Cinquè.- L’aspirant amb número de DNI 39896257-C, es convoca directament per a la 
realització de la resta de proves, el dia 5 de maig de 2014, a les 9 hores, al Pavelló Poliesportiu 
situat al carrer Salvador Espriu, s/núm. Ha d’anar proveït del DNI/NIE. Està previst, si és 
possible, realitzar la totalitat de les proves aquest mateix dia. 
 

DNI 

39693623-Q 

39867412-V 

39903025-A 

39862988-D 

39659024-D 

78581866-C 

39896257-C 

39879337-M 

39910316-A 

39910874-D 

39889752-R 

39863302-R 

39850462-H 

39920850-A 

47975566-G 

39904962-P 

39903006-F 

39896676-W 

77625744-P 

39885660-A 

39913752-N 



Sisè.-  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. Josep Anton Teruel Sánchez, Tècnic nomenat pel Servei 
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. 

Suplent: Sr. Abdón Aguadé Benet, 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. 
 
Setè.- 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 

 


		2014-04-16T10:11:07+0200
	CPISR-1 C JOSEP M. CRUSET DOMÈNECH




