
EXPEDIENT

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

"Número de decret: 2017_04_20-02

Assumpte: Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos convocatòria procés selectiu,
mitjançant concurs-oposició per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de
places amb caràter temporal d'auxiliar administratiu/va.

Mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2017_04_03-01 del passat dia 3 d'abril de 2017, es
va aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la data, el tribunal, l'hora i el
lloc de realització del  procés selectiu,  mitjançant  concurs-oposició,  per  a  la  constitució
d'una  borsa  de  treball  per  a  la  provisió  de  places  amb  caràter  temporal  d'auxiliar
administratiu/va.

D’acord amb la base sisena 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 20 d'abril de 2017, va finalitzar el termini per poder esmenar defectes o
presentar documents, 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 de places amb caràter temporal d'auxiliar administratiu/va.

DNI
.....029Q

.....046Y

.....090A

.....110T

.....151F

.....163M

.....216P

.....235G

.....255R

.....274J

.....277Y

.....298S

.....301S

.....326L

.....339P

.....352P

.....357S

.....406Y

.....425B

.....438F

.....441M

.....460V

.....462T



DNI
.....476D

.....484D

.....516Z

.....517Z

.....518S

.....552R

.....572E

.....588B

.....608F

.....614Z

.....657Q

.....693M

.....694B

.....702W

.....711J

.....731T

.....737Q

.....786J

.....792Q

.....805T

.....855V

.....869L

.....876A

.....925B

.....951B

.....971T

.....973J

.....992J

.....994N

.....998F

Segon.- Aprovar la relació definitiva 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 de places amb caràter temporal d'auxiliar administratiu/va.

DNI MOTIU

.....052G No aporta titulació sol�licitada
No s'han liquidat els drets d'examen o no queda acreditada en la
data de presentació de documentació la no percepció de cap 
prestació d'atur.

.....066N No s'han liquidat els drets d'examen o no queda acreditada en la
data de presentació de documentació la no percepció de cap 
prestació d'atur.

....508G No s'han liquidat els drets d'examen o no queda acreditada en la
data de presentació de documentació la no percepció de cap 
prestació d'atur.

.....527V No s'han liquidat els drets d'examen o no queda acreditada en la
data de presentació de documentació la no percepció de cap 
prestació d'atur.

.....724Z No aporta titulació sol�licitada

.....824P No s'han liquidat els drets d'examen o no queda acreditada en la
data de presentació de documentació la no percepció de cap 
prestació d'atur.

Tercer.- Els aspirants que a continuació es relacionen, no han acreditat disposar del nivell



de suficiència de català (nivell C), i per tant, en el cas de què hagin estat definitivament
admesos, hauran de realitzar la corresponent prova de català. 

DNI
.....090A

.....255R

.....572E

.....731T

La prova de català, tindrà lloc el dia 3 de maig de 2017 a les 9,00 hores del matí, a la
Sala Multiús del Casal Riudomenc, situada al carrer Sant Jaume, núm. 2.

Quart.- La resta d’aspirants que han acreditat el nivell de català, i que finalment han estat
admesos definitivament,  són convocats  directament  per  a la realització  de la  resta  de
proves, el mateix dia 3 de maig de 2017, a 2/4 d'11 del matí. 

El lloc de realització de les proves serà  a la  Sala  Multiús del  Casal  Riudomenc,
situada al carrer Sant Jaume, núm. 2. 

Els aspirants seran cridats alfabèticament i han d’anar proveïts del DNI/NIE. 

Cinquè.-  Publicar  aquesta  resolució  i  els  anuncis  successius  relatius  d'aquesta
convocatòria  al  tauler  d’anuncis  de  la  corporació  i  a  l’adreça  d’internet
http://www.riudoms.cat

Contra la present resolució, que posa fi  a la via administrativa, podeu interposar recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

En  cas  contrari,  es  pot  interposar  Recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat
Contenciós Administratiu  de  Tarragona  en el  termini  de dos  mesos  a  comptar  des de
l’endemà de la notificació del present acte, atesos els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei
29/98 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement."
La Secretària,

Carmen Alcoverro Beltrán
Riudoms, 21 d'abril de 2017.
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