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EXPEDIENT 
 
 
 
L'Alcaldia-Presidència amb data d’avui ha dictat la següent resolució: 
 

 

“Número de decret: 2015_10_02-01 
Assumpte: Aprovació llista definitiva aspirants admesos i exclosos i constitució tribunal.  
 
Mitjançant resolució de l’Alcaldia del passat dia 21 de setembre de 2015, es va aprovar la llista 
provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu, mitjançant 
concurs-oposició, 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. 
 
D’acord amb la base setena de la convocatòria, la resolució declarant aprovada la llista 
provisional d’aspirants admesos i exclosos, s’ha publicat al tauler d’anuncis i a la pàgina web 
de la Corporació, i s’ha concedit un termini de deu dies naturals per poder-hi esmenar defectes 
o aportar els documents preceptius. 
 
Atès que ahir dia 1 d’octubre 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 d’una plaça d’auxiliar administratiu/va adscrita a la biblioteca municipal a temps parcial. 
 

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 

39720957-A 

39721910-J 

39909614-Z 

39692855-F 

 
Segon.- 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 
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DNI 

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.  
 
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.  
 

Tercer.-  El tribunal qualificador, quedarà constituït amb els següents membres: 
 
PRESIDENT:  Titular: Sra. Sílvia Font Ferraté, Secretaria Accidental de l’Ajuntament 

de Riudoms. 

Suplent: Sra. Sonia Morales Ortega, responsable de RRHH de 
l’Ajuntament de Riudoms. 

VOCALS:    

Titular: Sra. Sílvia Ortiz Xifré,  funcionària de l’Ajuntament de Riudoms. 

Suplent: Sr. Antoni Altés Mariné, funcionari de l’Ajuntament de 
Riudoms. 

 Titular: Sra. Elisenda Barceló Mas, funcionària d’un grup igual o 
superior a la plaça convocada, nomenada per l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya. 

 Suplent: Sra. M. Dolors Estrems Borràs, funcionària d’un grup igual o 
superior a la plaça convocada, nomenada per l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya. 

Titular:  Sra. Carmen Vuelta Santin  funcionària d’un grup igual o 
superior a la plaça convocada nomenada pel Servei d’Assistència 
Municipal de la Diputació de Tarragona. 

Suplent: Sr. Francisco José Pueyo García, funcionari d’un grup igual o 
superior a la plaça convocada nomenat pel Servei d’Assistència 
Municipal de la Diputació de Tarragona. 

SECRETARI:  Titular: Sra. Sonia Morales Ortega, funcionària d’un grup superior a la 
plaça convocada. 

 Suplent: Sra. Edita Mestre Guinart, funcionària d’un grup superior a la 
plaça convocada. 

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 us comunico per al vostre coneixement. 
 
La Secretària Accidental, 
 
 
 
 
 
 
 
Sílvia Font Ferraté 
Riudoms, 2 d’octubre de 2015 


