
EXPEDIENT

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

“Número de decret: 2016_06_01-05

Assumpte: Llista d'admesos i exclosos convocatòria

La base setena 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 amb caràcter de funcionari interí, amb codi 1000007
enquadrada dins l'escala d'administració general, subescala auxiliar administrativa, grup de titulació C2 i
adscrita  a  l'àrea  d'atenció  al  públic  i  recaptació,  estableix  que  una  vegada  finalitzat  el  termini  de
presentació  de  sol�licituds,  es  dictarà  resolució  on  consti  la  llista  provisional  d’aspirants  admesos  i
exclosos. 

Atès que el  passat dia 26 de maig de 2016, 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  de  funcionari  interí,  la  plaça  1000007  enquadrada  dins  l'escala  d'administració
general,  subescala auxiliar  administrativa,  grup de titulació  C2 i  adscrita  a l'àrea d'atenció al  públic  i
recaptació.

DNI

35047394-V

39692163-M

39699068-X

39706075-M

39717274-T

39724029-Q

39727307-M

39855693-M

39870046-Y

39875516-W

39881196-R

39886892-Q

39889111-G

39894509-C

39895277-Y

39895533-D

39897025-Y

39897396-D

39898326-L

39899518-S

39901523-L

39902243-A

39909550-L

39913541-P

39914308-Q

39917810-E

39924688-T

39931776-G

40917682-S

43737471-G

43745067-X

44991306-V

46729737-Q



47685687-V

47774248-M

47880951-B

48002710-P

73390473-A

77831046-N

78581472-V

78738694-B

78874484-D

X7932762Q

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  de  funcionari  interí,  la  plaça  1000007  enquadrada  dins  l'escala  d'administració
general,  subescala auxiliar  administrativa,  grup de titulació  C2 i  adscrita  a l'àrea d'atenció al  públic  i
recaptació.

DNI MOTIU

39728488-J No haver liquidat els drets d'examen
No acreditar la situació d'atur vigent a la data de presentació d'instàncies

39736516-Z No haver liquidat els drets d'examen
No acreditar la situació d'atur vigent a la data de presentació d'instàncies

39852066-N No haver liquidat els drets d'examen
No acreditar la situació d'atur vigent a la data de presentació d'instàncies

39862335-T No aportar titulació sol�licitada

39893180-W No aportar fotocòpia DNI

39903876-A No haver liquidat els drets d'examen
No acreditar la situació d'atur vigent a la data de presentació d'instàncies

39909998-F No haver liquidat els drets d'examen
No acreditar la situació d'atur vigent a la data de presentació d'instàncies

49652449-A La documentació no es presenta ni original ni compulsada.

Sra. Ana Treig Solé. No presenta documentació només ingressa drets d'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
- Prova de tasques específiques del lloc de treball
- Prova pràctica
- Entrevista personal i valoració de currículum

Quart.- Els aspirants admesos i els aspirants exclosos en el cas de què finalment siguin admesos en el
procés, i 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

39855693-M
39893180-W
39862335-T
39699068-X
39881196-R
39727307-M

La prova de català tindrà lloc el dia 21 de juny de 2016, a les 8 del matí, a les aules de formació de
l'Ajuntament de Riudoms, situades al carrer Sir Alexandre Fleming, núm. 24.

Quart.- Els aspirants que siguin definitivament declarats admesos, i que hagin acreditat el nivell de català,
són convocats directament per a la realització de la resta de proves, el mateix dia 21 de juny de 2016, a
les 9 del  matí, a les aules de formació de l'Ajuntament de Riudoms, situades al carrer Sir Alexandre
Fleming, núm. 24. Els aspirants seran cridats alfabèticament i han d’anar proveïts del DNI/NIE. 



Cinquè.-  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.

Sisè.- El tribunal qualificador, quedarà constituït amb els següents membres:

PRESIDENTA:    Titular: Sra. Marta Cuesta García, Secretària Interventora de l’Ajuntament de Riudoms
   Suplent: Sra. Sonia Morales Ortega, responsable de RRHH de l’Ajuntament de Riudoms

VOCALS:             Titular: Sr. Xavier Tardiu Bonet, Secretari de l'Ajuntament del Morell
                             Suplent: Sra. Anna Moragues Sanfelix, Interventora de l'Ajuntament del Morell

Titular: Sra. Elisenda Barceló Mas, funcionària nomenada per l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya.

Suplent: Sra. M. Dolors Estrems Borràs, funcionària nomenada per l'Escola d'Adminis-
tració Pública de Catalunya.

Titular: Sra. Carmen Vuelta Santín, funcionària nomenada pel Servei d’Assistència  
Municipal  de la Diputació de Tarragona.

Suplent: Sr. Francisco José Pueyo Gracia, funcionari nomenat pel Servei  d’Assistència 
Municipal de la Diputació de Tarragona.

SECRETARI:       Titular: Sra. Edita Mestre Guinart, funcionària de l’Ajuntament de Riudoms
 Suplent: Sra. Sílvia Ortiz Xifré, funcionària de l’Ajuntament de Riudoms

Setè.- 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.

Vuitè.- Publicar  aquesta  resolució  i  els  anuncis  successius relatius  a  aquesta  convocatòria  al  tauler

d’anuncis de la corporació i a l’adreça d’internet http://www.riudoms.cat"

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement.

La Secretària interventora,

Marta Cuesta García
Riudoms, 1 de juny de 2016
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