
DECRET DE L’ALCALDIA 

 
 

Número de decret: 2015_04_16-01 
Assumpte: Constitució borsa de treball d’operaris de serveis diversos. 
 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local del passat dia 10 de febrer de 2015, on s’acorda iniciar 
l’expedient i aprovar la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la 
constitució d’una borsa de treball per a provisió de places d’operaris de serveis diversos amb 
caràcter temporal adscrita al Local Jove. 
 
Vist que les bases d’aquesta convocatòria van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona núm. 39,  del dia 17 de febrer de 2015. 
 
Vist que el dia 19 de març de 2015, mitjançant decret de l’Alcaldia, es va aprovar la relació 
provisional d’aspirants admesos i exclosos, i posteriorment el dia 8 d’abril de 2015, també 
mitjançant decret de l’Alcaldia es va aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos 
del procés selectiu  i  la realització de la prova de català el dia 14 d’abril de 2015 a les 9 hores 
del matí a la Casa de Cultura, i la resta de proves el mateix dia 14 d’abril de 2015 a les 10 
hores, igualment a la Casa de Cultura. 
 
Vist els resultats obtinguts i la valoració dels mèrits dels aspirants presentats al procés selectiu, 
que consten a l’acta del dia 14 d’abril del tribunal constituït per a valorar les proves d’aquest 
procés selectiu. 
 
D’acord amb les bases de la convocatòria, el tribunal dóna trasllat d’aquests resultats a 
l’Alcaldia, per a la creació de la borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter 
temporal d’operaris de serveis diversos, d’acord amb les puntuacions obtingudes pels 
aspirants. 
 
Per tot això exposat, aquesta alcaldia, en virtut de les facultats que legalment li han estat 
atribuïdes,  
 
DISPOSA: 
 
PRIMER.- Constituir la borsa de treball d’operaris de serveis diversos, adscrit al Local Jove. 
 
SEGON.- D’acord amb els resultats de la convocatòria, l’ordre de les persones que 
constitueixen la borsa de treball, és el següent: 
 
    1.- 39890581-W 
    2.- 39919548-N 
    3.- 48001635-Z 
 
 

Riudoms, 16 d'abril de 2015            

  

        En dono fe, 
L’Alcalde,         La secretària accidental, 

 
  

 

 
      
Josep M. Cruset Domènech     Sonia Morales Ortega 

 
 
 



 
EXPEDIENT 
 
 
 
L’Alcaldia-Presidència en data d’avui, ha dictat la següent resolució: 
 
 

“Número de decret: 2015_04_16-01 
Assumpte: Constitució borsa de treball d’operaris de serveis diversos. 
 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local del passat dia 10 de febrer de 2015, on s’acorda iniciar 
l’expedient i aprovar la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la 
constitució d’una borsa de treball per a provisió de places d’operaris de serveis diversos amb 
caràcter temporal adscrita al Local Jove. 
 
Vist que les bases d’aquesta convocatòria van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona núm. 39,  del dia 17 de febrer de 2015. 
 
Vist que el dia 19 de març de 2015, mitjançant decret de l’Alcaldia, es va aprovar la relació 
provisional d’aspirants admesos i exclosos, i posteriorment el dia 8 d’abril de 2015, també 
mitjançant decret de l’Alcaldia es va aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos 
del procés selectiu  i  la realització de la prova de català el dia 14 d’abril de 2015 a les 9 hores 
del matí a la Casa de Cultura, i la resta de proves el mateix dia 14 d’abril de 2015 a les 10 
hores, igualment a la Casa de Cultura. 
 
Vist els resultats obtinguts i la valoració dels mèrits dels aspirants presentats al procés selectiu, 
que consten a l’acta del dia 14 d’abril del tribunal constituït per a valorar les proves d’aquest 
procés selectiu. 
 
D’acord amb les bases de la convocatòria, el tribunal dóna trasllat d’aquests resultats a 
l’Alcaldia, per a la creació de la borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter 
temporal d’operaris de serveis diversos, d’acord amb les puntuacions obtingudes pels 
aspirants. 
 
Per tot això exposat, aquesta alcaldia, en virtut de les facultats que legalment li han estat 
atribuïdes,  
 
DISPOSA: 
 
PRIMER.- Constituir la borsa de treball d’operaris de serveis diversos, adscrit al Local Jove. 
 
SEGON.- D’acord amb els resultats de la convocatòria, l’ordre de les persones que 
constitueixen la borsa de treball, és el següent: 
 
    1.- Ana M. Ortiz Moya amb DNI núm. 39890581-W 
    2.- Mireia Joanpere Salvadó amb DNI núm. 39919548-N 
    3.- Patrícia Carbonell Pérez amb DNI núm. 48001635-Z ” 
 
 
La Secretària accidental, 
 
 
 
 
 
Sonia Morales Ortega 
Riudoms, 16 d’abril 2015 


