
 
 

AJUNTAMENT DE RIUDOMS 
 
 

ANUNCI 
 
 
Mitjançant resolució de l'Alcaldia del dia 24 d’agost de 2015, s'ha fet pública la relació 
d’aspirants admesos i exclosos, la data, l’hora, el lloc de realització i el tribunal del 
procés selectiu , convocat per aquest Ajuntament per a la provisió, mitjançant concurs 
de mèrits d’un lloc de treball de conserge entre personal funcionari, adscrit a l’Escola 
Cavaller Arnau. 
 
Atès que el passat dia 12 d’agost de 2015,  va finalitzar el termini de presentació de 
sol�licituds per aquesta convocatòria, i d’acord amb la documentació presentada pels 
candidats, dicto la següent resolució: 
 
Primer.- Aprovar la relació d’aspirants admesos, per a la valoració dels mèrits aportats 
en el procés selectiu, mitjançant concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball 
de conserge entre personal funcionari, adscrit a l’Escola Cavaller Arnau. 
 

DNI 

39850312-Y 

 

Segon.- A l’aspirant declarat admès, se’l convoca, el dia 31 d’agost de 2015, a 2/4 de 
10 del matí, a l’Ajuntament de Riudoms, situat al carrer Major, núm. 52, per a la 
valoració dels mèrits, i si s’escau la realització del supòsit pràctic relacionat amb el 
contingut funcional del lloc.   
 
Tercer.- El tribunal qualificador, quedarà constituït amb els següents membres: 
 
PRESIDENT:  Titular: Sra. Marta Cuesta García, Secretaria-Interventora de 

l’Ajuntament de Riudoms. 

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

VOCALS:  

Titular: Sr. Miquel Vendrell García, designat pel Servei 
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. 

Suplent: Sr. Lluís Santoro Badía, designat pel Servei 
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. 

Titular: Sra. M. de los Remedios Martínez Casanova, designada 
per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

Suplent: Sra. Dolors Valls Arasa, designada per l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya. 

Titular: Sr. J. Andrés Muñoz Díaz, funcionari d’un grup superior a 
la plaça convocada. 

Suplent: Sra. Edita Mestre Guinart, funcionària d’un grup 
superior a la plaça convocada. 



SECRETARI:   

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

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

 
Quart.- Es concedeix un termini de deu dies naturals, a comptar des de dia següent al 
de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la 
Corporació,  per esmenar defectes o aportar els documents preceptius.  
 
Cinquè.- La relació d’aspirants admesos i exclosos, es publicarà 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, 25 d’agost de 2015 


