
EXPEDIENT

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

Número de decret: 2016_05_17-06
Assumpte: Borsa de treball llicenciat en dret adscrit als serveis jurídics.

Vist el Decret de l'Alcaldia dictat el passat dia 10 de març de 2016, on s’acorda iniciar l’expedient i
aprovar la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una
borsa de treball per a provisió d’una plaça amb caràcter temporal de llicenciat/da en dret adscrita als
serveis jurídics, juntament amb les bases que regularan el procés.

Vist que les bases d’aquesta convocatòria van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 57, del dia 23 de març de 2016.

Vist  que el  dia  27 d'abril  de 2016,  mitjançant  decret  de l’Alcaldia número 2016_04_27-02,  es va
aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, i posteriorment el dia 9 de maig de 2016,
també  mitjançant  decret  de  l’Alcaldia  número  2016_05_09-02,  es  va  aprovar  la  llista  definitiva
d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu  i  la realització de les proves el dia 11 de maig de
2016 a les 10 del matí, a la Casa de Cultura.

D'acord amb l'acta del tribunal constituït per a valorar les proves d'aquest procés selectiu del dia 11 de
maig de 2016, i donat que finalitzada la prova de tasques específiques del lloc de treball, no continuen
al  procés de selecció cap aspirant,  donat que no s'han assolit  les puntuacions mínimes d'aquest
exercici, i per tant tots els aspirants han estat eliminats.

En motiu d'aquests resultats, ja no es continua amb el procés selectiu, ni es realitzen la resta de
proves, consistents en:

prova pràctica
entrevista personal i valoració de currículum
valoració de mèrits

D’acord amb les bases de la convocatòria, el tribunal dóna trasllat d’aquests resultats a l’Alcaldia, per
a la creació de la borsa de treball de llicenciat/da en dret adscrita als serveis jurídics.

Per tot això exposat, aquesta alcaldia, en virtut de les facultats que legalment li han estat atribuïdes,

DISPOSA:

PRIMER.- Declarar deserta la borsa de treball de llicenciat/da en dret adscrita als serveis jurídics,
d'acord amb els resultats que consten a l'acta de la convoctòria, atès que cap dels candidats no ha
assolit les puntuacions mínimes que disposen les bases per a superar-lo.

SEGON.-  Donar  publicitat  d'aquesta  resolució  mitjançant  el  tauler  d'anuncis  i  la  pàgina  web  de
l'Ajuntament de Riudoms.

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement".

La Secretària,

Marta Cuesta García

Riudoms, 17 de maig 2016
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