
 
 

AJUNTAMENT DE RIUDOMS 
 
 

ANUNCI 

 

 
Mitjançant resolució de l'Alcaldia d’avui dia 21 de setembre de 2015, s'ha fet pública la relació d’aspirants 
admesos i exclosos, la data, l’hora i el lloc de realització de les proves del procés selectiu convocat per 
aquest Ajuntament per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça 
d’administratiu/va en règim de funcionari interí. 
 
Atès que el passat dia 17 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 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 d’una 
plaça d’administratiu/va 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 d’una 
plaça d’administratiu/va en règim de funcionari interí. 

DNI 

39910718-Z 

38120577-D 

39909614-Z 

39905839-B 

39931776-G 

39696358-Z 

39692163-M 

49875931-V 

39697206-B 

24230047-F 

39706075-W 

39898711-J 

39717623-G 

39882608-X 

39902243-A 

39733978-Y 

39686629-Z 

39700584-P 

39895533-D 

39887203-M 

39899364-E 

39925342-X 

39734578-P 

77831046-N 

39889358-K 

39929292-G 

39930757-C 

44191865-X 

39723703-N 

39863482-C 

47880951-B 

39908810-S 

39905246-Q 

39923655-W 

39720957-A 

39853637-L 

39728488-J 

39925329-C 



 

DNI MOTIU 

39920581-X Titulació acreditada no vàlida 

39904590-G Titulació acreditada no vàlida 

39721235-M Titulació acreditada no compulsada 

39680983-A Titulació acreditada no vàlida i no compulsada 

Maria Sieres No consta cap documentació només ingrés drets examen 

 
Tercer.- D’acord amb la base novena 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 català. 
- Prova de castellà 
- Proves d’avaluació de coneixements 
- Prova pràctica 
- Entrevista personal i valoració de currículum 

 
Quart.- Els aspirants admesos que a continuació es relacionen, no han acreditat disposar del nivell 

suficient de català (nivell C1), i per tant hauran de realitzar la corresponent prova de català. 
 

DNI 

39910718-Z 

49875931-V 

24230047-F 

39920581-X 

39902243-A 

39895533-D 

39925342-X 

39734578-P 

39889358-K 

39929292-G 

39930757-C 

39904590-G 

39680983-A 

 
La prova de català tindrà lloc el dia 19 d’octubre de 2015, a les 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 19 d’octubre, a les 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 

sol·licitud 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, 21 de setembre de 2015 


