
 
 

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’auxiliar 
administratiu/va adscrita a la biblioteca municipal a temps parcial. 
 
Atès que el passat dia 7 de setembre 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 amb caràcter temporal d’auxiliar administratiu/va a temps parcial, adscrita al servei de biblioteca 
municipal. 

DNI 

39857572-K 

39890045-H 

47755164-B 

39872284-J 

39889037-E 

39893281-B 

39882608-X 

52194285-V 

39680577-B 

46645474-W 

25416710-P 

39889111-G 

39893434-A 

39898711-J 

39869869-J 

39718125-T 

39876660-L 

39721071-W 

43692175-H 

39894194-G 

77787894-P 

78580926-T 

 
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 amb caràcter temporal d’auxiliar administratiu/va a temps parcial, adscrita al servei de biblioteca 
municipal. 
 

DNI MOTIU 

39720957-A No acreditar la situació d’atur vigent a la data de presentació d’instàncies 

39721910-J No acreditar la situació d’atur vigent a la data de presentació d’instàncies 

39909614-Z No acreditar la situació d’atur vigent a la data de presentació d’instàncies 

39692855-F No acreditar la situació d’atur vigent a la data de presentació d’instàncies 

 
 
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 
- Prova cultural 
- 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 

47755164-B 

39872284-J 

52194285-V 

39692855-F 

 
La prova de català tindrà lloc el dia 6 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 6 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 


