
EXPEDIENT

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

“Número de decret: 2016_09_09-03

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 de llocs de treball de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí,
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 29 d'agost 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 de llocs de treball de guàrdia
municipal del Servei de Vigilants, en règim de funcionari interí.

NIF

.....001T

.....059L

.....075Z

.....366X

.....383N

.....449L

.....554M

.....566W

.....661X

.....704Z

.....705W

.....758R

.....799F

.....870N

.....950N

.....966A

.....971C

.....987V

Segon.- Aprovar la relació provisional d’aspirants exclosos del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la
constitució d’una borsa de treball per a la provisió d de llocs de treball de guàrdia municipal del Servei de Vigilants, en
règim de funcionari interí.

NIF MOTIU

.....116Y No acredita que no és perceptor de cap prestació o subsidi d'atur.

.....189L No acredita que no és perceptor de cap prestació o subsidi d'atur.

.....469E No acredita titulació. Documentació aportada no vàlida.

.....543L No acredita titulació. 
No acredita que no és perceptor de cap prestació o subsidi d'atur.

.....608H No acredita que no és perceptor de cap prestació o subsidi d'atur.

.....796T No haver liquidat els drets d'examen
No acreditar la situació d’atur vigent i que no és perceptor de prestació o subsidi d'atur.

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 coneixements de llengua catalana
- Proves físiques
- Proves culturals de coneixements generals i entrevista personal
- Proves psicotècniques



Quart.- Els aspirants que no han acreditat disposar del nivell suficient de català (nivell B), així com els aspirants que
consten actualment com a exclosos i què finalment siguin admesos en el procés, hauran de realitzar la corresponent
prova de català, que tindrà lloc el dia 6 d'octubre de 2016 a 2/4 de 9 del matí, al Pavelló Poliesportiu, situat/da al carrer
de Salvador Espriu, s/núm.

NIF

.....608H

.....705W

La resta d'aspirants declarats admesos i que han acreditat el nivell de català, són convocats per a la realització de la
resta de proves, el mateix dia  6 d'octubre de 2016 a 2/4 de 10 del matí, al Pavelló Poliesportiu, situat/da al carrer de
Salvador Espriu, s/núm. 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: Sra. Sílvia Ortiz Xifré, funcionària de l'Ajuntament de Riudoms.
Suplent: Sr.  J. Andrés Muñoz Díaz de los Bernardos, funcionari de l'Ajuntament de Riudoms.
Titular:  Sr.  Josep  Lluís  Catalina  de  la  Fuente,  nomenat  per  la  Direcció  General  d'Administració  de  Seguretat  del
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
Suplent:  Sr.  Carles  Besora  Llusà,  nomenat  per  la  Direcció  General  d'Administració  de Seguretat  del  Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
Titular: Sr. José Luis Gargallo García, nomenat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Suplent: Sr.  Albert Raül Esteban Ribas, nomenat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

SECRETARI:       
Titular: Sra. Sonia Morales Ortega, responsable de RRHH de l’Ajuntament de Riudoms.
Suplent: Sra. Sílvia Font Ferraté, funcionària d'un grup superior a la plaça convocada.

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,

Marta Cuesta García
Riudoms, 9 de setembre de 2016
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