AJUNTAMENT DE RIUDOMS

ANUNCI

Mitjançant resolució de l'Alcaldia del dia 25 d’agost de 2015, s'ha fet pública la relació d’aspirants
admesos i exclosos, la data, l’hora i el lloc de realització del procés selectiu, convocat per aquest
Ajuntament, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de
places de guàrdia municipal del Servei de Vigilants en règim de funcionari interí.
Atès que el passat dia 14 d’agost de 2015, va finalitzar el termini de presentació de sollicituds per
aquesta convocatòria, i d’acord amb la documentació presentada pels candidats, dicto la següent
resolució:
Primer.- Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos, per a la realització de les proves del procés
selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places
de guàrdia municipal del Servei de Vigilants en règim de funcionari interí.
DNI
39915821-B
39896374-E
39399704-Z
44415760-T
43537838-B
39916679-H
39714061-F
48007134-Q
39922966-A
46473116-Y
39909381-B
47109965-P
39903423-X
39917896-Q
46414372-G
47786651-B
Segon.- Aprovar la relació provisional d’aspirants exclosos, per a la realització de les proves del procés
selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places
de guàrdia municipal del Servei de Vigilants en règim de funcionari interí.
DNI
39892922-C
39920619-W

MOTIU
No acredita carnet de conduir BTP
No acredita carnet de conduir BTP

Tercer.- D’acord amb la base segona de la convocatòria del procés selectiu, les proves corresponents,
són de caràcter obligatori i eliminatori i l’ordre de realització de les proves serà:
-

Prova de coneixements de català.
Proves físiques
Proves de coneixements i entrevista personal.
Proves psicotècniques orientades a les funcions a desenvolupar
Valoració de mèrits

Quart.- Els aspirants admesos que a continuació es relacionen, no han acreditat disposar del nivell
suficient de català (nivell B), i per tant hauran de realitzar la corresponent prova de català.
DNI
43537838-B
39892922-C
39909381-B
39920619-W

La prova de català tindrà lloc el dia 9 de setembre de 2015, a 2/4 de 9 del matí, al Pavelló Poliesportiu,
situat al carrer Salvador Espriu, s/núm.
Cinquè.- La resta d’aspirants declarats admesos, són convocats directament per a la realització de la
resta de proves, el mateix dia 9 de setembre de 2015, a 2/4 de 10 del matí, al Pavelló Poliesportiu, situat
al carrer Salvador Espriu, s/núm. Els aspirants seran cridats alfabèticament i han d’anar proveïts del
DNI/NIE.
Sisè.- La relació provisional completa d’aspirants admesos i exclosos, així com la dels aspirants que han
de realitzar la prova de català, es publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació.
Setè.- 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. D’acord amb les bases de la convocatòria, transcorregut el termini per a poder
presentar esmenes, l’Alcaldia dictarà una nova resolució amb la llista definitiva d’aspirants admesos i
exclosos, que es publicarà de nou al tauler i a la pàgina web de la Corporació.
Vuitè.- D’acord amb la base sisena d’aquesta convocatòria els drets d’examen podran ser tornats, prèvia
sollicitud de l’interessat, a qui no s’hagi admès a les proves de selecció per manca d’algun dels requisits
exigits per prendre-hi part.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Josep M. Cruset Domènech, Alcalde
Riudoms, 26 d’agost de 2015

