
Entitat Pública Empresarial RIUDOMS GESTIÓ

La Presidència  de l’Entitat  Pública  Empresarial  Riudoms Gestió,  en data  d’avui,  ha dictat  la
següent resolució:
 

“Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 179, del dia 19 d'octubre de 2016, es
va publicar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la creació d’una
borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter temporal per a cobrir necessitats
essencials de tècnic auxiliar del Casal a temps parcial.

Finalitzat el termini per a la presentació de sol�licituds per a prendre part en la convocatòria, i
un cop revisades i la documentació que s’hi adjunta, d’acord amb el que preveu la base
vuitena de la convocatòria, per la present RESOLC:

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i 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 de tècnic auxiliar del Casal a temps
parcial.

 
Exclosos : CAP

SEGON: REQUERIR als següents aspirants que aportin la documentació que s’indica:

Núm. DNI Documentació a aportar

.....250J Acreditar que no és perceptora de cap quantitat en concepte de subsidi ni prestació

.....255K Carnet conduir classe B

.....557T Carnet conduir classe B

.....614Z Acreditar que no és perceptora de cap quantitat en concepte de subsidi ni prestació

Advertint-los que d’acord amb la base vuitena, segon paràgraf, si transcorreguts el termini de 10
dies a partir de la publicació de la present resolució, no s'aporta la documentació exigides a les
bases 5. j) i 7, se'ls exclourà de la convocatòria. 

Núm. DNI

.....006W

.....250J

.....255K

.....270T

.....376S

.....461L

.....557T

.....614Z

.....925V

.....970Q
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Segon.-   D’acord  amb  la  base  desena  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 cultura general 
-       Prova sobre les tasques pròpies del lloc de treball
-       Prova pràctica
-       Entrevista personal i valoració de currículum
-       Valoració de mèrits
 
Tercer.- Els  aspirants  que  a  continuació  es  relacionen,  no  han  acreditat  disposar  del  nivell
suficient de català (nivell B), i per tant hauran de realitzar la corresponent prova.

Núm. DNI

.....006W

.....376S

.....557T

La prova de català tindrà lloc el dia 22 de novembre de 2016, a les 9 del matí, a la Casa de
Cultura, situada al carrer Beat Bonaventura, núm. 73.
 
Quart.- La resta d’aspirants declarats admesos,  són convocats directament per a la realització
de la resta de proves, el mateix dia 22 de novembre de 2016, a les 10 del matí, igualment a Casa
de Cultura, situada al carrer Beat Bonaventura, núm. 73. Els aspirants hauran d’anar proveïts del
DNI.  Està previst, si és possible, realitzar la totalitat de les proves aquest mateix dia.
 
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, la Presidència 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. Carmen Alcoverro Beltrán, Secretària de l’Ajuntament de Riudoms
Suplent: Sra. Sonia Morales Ortega, responsable de RRHH de l’Ajuntament de Riudoms

VOCALS:
Titular: Sr. Carles Gispert Papió, Gestor Cultural de l’Ajuntament
Suplent: Sr. J. Andrés Muñoz Díaz de los Bernardos, funcionari de l’Ajuntament de Riudoms
Titular:  Sra. Dolors Valls Arasa, nomenada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent:  Sra.  M.  Dolors  Estrems  Borràs,  nomenada  per  l’Escola  d’Administració  Pública  de
Catalunya.
Titular:  Sra. Carmen Vuelta Santín, nomenada pel Servei d’Assistència Municipal de la Diputació
de Tarragona.
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Suplent: Sr. Francisco José Pueyo Gracia, tècnic nomenada pel Servei d’Assistència Municipal
de la Diputació de Tarragona.

SECRETARI:                          
Titular: Sra. Sílvia Ortiz Xifré, funcionària de l’Ajuntament de Riudoms.
Suplent: Sra. Sílvia Font Ferraté, funcionària de l’Ajuntament de Riudoms.

Setè.-  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,
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Alcoverro Beltrán

Riudoms, 28 d’octubre de 2016.
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