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

“Número de decret: 2015_08_31-02 
 
Assumpte: Aprovació concurs de mèrits  per a la provisió d’un lloc de treball de conserge 
adscrit a l’escola Cavaller Arnau. 
 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local del passat dia 13 de juliol de 2015, on s’acorda iniciar 
l’expedient i aprovar la convocatòria del 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. 
 
Vist que les bases d’aquesta convocatòria van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona núm. 171,  del dia 24 de juliol de 2015. 
 
Vist que el dia 24 d’agost de 2015, mitjançant decret de l’Alcaldia número 2015_08_24-05, es 
va aprovar la relació d’aspirants admesos i exclosos, i  la realització del cas pràctic el dia 31 
d’agost a 2/4 de 10 del matí a la Casa Consistorial. 
 
Vist el resultat obtingut i la valoració dels mèrits de l’aspirant presentat al procés selectiu, que 
consten a l’acta del dia 31 d’agost del tribunal constituït per a valorar els mèrits 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 resolució definitiva del concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball 
de conserge entre personal funcionari, adscrit a l’escola Cavaller Arnau, i d’acord amb la 
puntuació obtinguda per l’aspirant presentat. 
 
Per tot això exposat, aquesta alcaldia, en virtut de les facultats que legalment li han estat 
atribuïdes,  
 
DISPOSA: 
 
PRIMER.- Aprovar el resultat del concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball de 
conserge entre personal funcionari, adscrit a l’escola Cavaller Arnau. 
 
SEGON.- D’acord amb el resultat de la convocatòria, el Sr. Manel Lamiel Secanellas amb DNI 
núm. 39850312Y passarà a ocupar en propietat la plaça de conserge inclosa a la plantilla del 
personal funcionari d’aquest Ajuntament de Riudoms. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
 
La Secretària, 
 
 
 
 
 
Marta Cuesta García 
Riudoms, 31 d’agost 2015 
 
 



 


