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AJUNTAMENT DE RIUDOMS 

 
 

ANUNCI 
 
 
Mitjançant resolució de l'Alcaldia d’avui dia 7 de setembre de 2015, s'ha fet pública la relació 
definitiva d’aspirants admesos i exclosos, i la composició del tribunal de la convocatòria del 
procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la 
cobertura de llocs de treball de guàrdia del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí. 
 
Atès que el passat dia 5 de setembre de 2015, va finalitzar el termini per poder esmenar 
defectes o presentar documents o reclamacions, i d’acord amb la documentació presentada 
pels candidats, i en ús de les facultats que m’atorga la legislació vigent, adopto la següent 
resolució: 
 
Primer.-  Aprovar la relació definitiva 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 MOTIU 

39892922-C No acredita carnet de conduir BTP 

39920619-W No acredita carnet de conduir BTP 

 

 
Tercer.-  El tribunal qualificador, quedarà constituït amb els següents membres: 
 
PRESIDENT:  Titular: Sra. Marta Cuesta García, Secretaria de l’Ajuntament de 

Riudoms. 

Suplent: Sra. Sílvia Font Ferraté funcionari de l’Ajuntament de 
Riudoms. 

VOCALS:   Titular: Sra. Lidia Pino Mauri, designada per l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya. 

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 
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 Suplent: Sr. Josep Albiol Fraile, designat per l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya. 

Titular: Sra. Sílvia Ortiz Xifré funcionari d’un grup superior a la plaça 
convocada 

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

Titular:  Sra. Carmen Vuelta Santin  funcionari d’un grup superior a la 
plaça convocada nomenat pel Servei d’Assistència Municipal de la 
Diputació de Tarragona. 

Suplent: Sr. Xavier Salvadó Vives, funcionari d’un grup superior a la 
plaça convocada nomenat pel Servei d’Assistència Municipal de la 
Diputació de Tarragona. 

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

Suplent: Sra. Sílvia Font Ferraté, funcionari de l’Ajuntament de 
Riudoms 

 
El tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors per alguna de les proves del procés. 
 
Quart.- Publicar aquesta resolució 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, 7 de setembre de 2015 

 


