
 
AJUNTAMENT DE RIUDOMS 

 
ANUNCI 

 
 
Mitjançant resolució de l'Alcaldia del dia 8 d’abril de 2015, s'ha fet pública la relació definitiva 
d’aspirants admesos i exclosos, la composició del tribunal i la data i lloc d’inici 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 de monitor/a de menjador. 
 
Finalitzat el termini de per poder esmenar defectes o aportar els documents preceptius, i  
revisada la documentació presentada pels diferents candidats, en ús de les facultats que 
m’atorga la legislació vigent, adopto la següent resolució: 
 
Primer.-  Estimar la documentació presentada per l’aspirant amb DNI núm. 39904590-G. 
 
Segon.-  Desestimar la documentació presentada per l’aspirant amb DNI núm. 39879186-S 
atès que la data d’obtenció del títol de monitor/a de menjador és posterior a la data de 
finalització del termini de presentació d’instàncies, data en què s’han de complir tots els 
requisits d’acord amb la base quarta de la convocatòria. 
 
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 de monitor/a de menjador. 

 

Núm. DNI 

39662802-S 

39853412-R 

39856522-Y 

39875156-X 

39876075-D 

39885356-K 

39904590-G 

47755164-B 

47766760-S 

72884759-J 

77831152-A 

 
Quart.-   Aprovar la relació definitiva d’aspirants exclosos del procés selectiu per a la constitució 
d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de monitor/a de 
menjador. 
 

Núm. DNI 

23039971-C 

39703476-W 

39844632-F 

39879186-S 

77831260-L 

 
Cinquè.- Els aspirants que no han acreditat disposar del nivell de català del nivell A i que 
hauran de realitzar la prova de català, son: 
 

Núm. DNI 

39856522-Y 

39876075-D 

39885356-K 

47766760-S 



 
La prova de català tindrà lloc el dia 15 d’abril de 2015 a les 9 hores del matí a la Casa de 
Cultura, situada al carrer Beat Bonaventura, núm. 73. Els aspirants seran cridats alfabèticament 
i han d’anar proveïts del DNI. 
 
Sisè.- Les persones declarades admeses que no han de realitzar el primer exercici de 
coneixements de llengua catalana per haver acreditat documentalment estar en possessió del 
nivell de català exigit,  són convocades per a la continuació del procés selectiu, el dia 15 d’abril 
de 2015,  a les 10 hores, a la Casa de Cultura, situada al carrer Beat Bonaventura, núm. 73. 
Els aspirants seran cridats alfabèticament i han d’anar proveïts del DNI/NIE.  Està previst, si és 
possible, realitzar la totalitat de les proves aquest mateix dia. 
 
El tribunal qualificador, quedarà constituït amb els següents membres: 
 
PRESIDENT:    Titular: Sra. Marta Cuesta García, Secretaria de l’Ajuntament de Riudoms. 

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

VOCALS:          Titular: Sra. Elvira Mestre Juncosa, Directora de la Llar d’Infants Municipal. 

Suplent: Sra. Sílvia Font Ferraté, funcionària d’un grup superior. 

Titular:  Sra. Carmen Vuelta Santín, Tècnic nomenat pel Servei d’Assistència 
Municipal de la Diputació de Tarragona. 

Suplent: Sr. Francisco José Pueyo García, Tècnic nomenat pel Servei 
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. 

Titular: Sra. Sílvia Ortiz Xifré, funcionària d’un grup superior. 

Suplent: Sra. M. Teresa Gil Guinart, funcionària d’un grup superior. 

SECRETARI:  Titular: Sra. Sonia Morales Ortega, funcionària de l’Ajuntament de Riudoms. 

Sra. Sílvia Ortiz Xifré, funcionària de l’Ajuntament de Riudoms. 

Cinquè.-   Publicar aquesta resolució i els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria 
al  tauler d’anuncis de la corporació i a l’adreça d’internet  http://www.riudoms.cat 
 
 
La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Cruset Domènech, Alcalde 
 
Riudoms, 9 d’abril de 2015 
 


