
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA D’ASPIRANTS ADMESOS EN EL PROCÉS SELECTIU PER AL
NOMENAMENT  D’ENGINYER TÈCNIC  MUNICIPAL COM A FUNCIONARI  INTERÍ,  I  DATA DE
CELEBRACIÓ DE L’ENTREVISTA.

El Sr. Alcalde, el dia d’avui,  ha dicta la següent resolució: 

«DECRET DE L’ALCALDIA

Número de decret: 2017_09_06-03

Assumpte: Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu,
mitjançant anunci al SOC, Tauler d’Anuncis i  web de l’Ajuntament, per al nomenament d’enginyer
tècnic municipal, funcionari interí, d’acord amb l’oferta pública d’ocupació aprovada.

D’acord amb l’apartat 5 de les normes que regulen el procés selectiu, un cop f inalitzat el termini de
presentació de sol·licituds es realitzarà un llista amb les persones admeses i excloses en el procés
selectiu  fixant  la  data,  hora  i  lloc  de  realització  de les proves.  Aquesta  llista  s’ha  de  fer  pública
mitjançant la seva exposició al web: www.riudoms.cat i al tauler d’anuncis del l’Ajuntament.

Atès que ja ha finalitzat 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 d’aspirants admesos, per a la realització de les proves del procés selectiu,
mitjançant anunci al SOC, Tauler d’Anuncis i  a la web municipal,  per al   nomenament d’enginyer
tècnic municipal, funcionari interí,   i emplaçar-los per al dia 20.09.2017 a les 13,00 h  . , a la Casa
Ajuntament, a realitzar l’entrevista per d’avaluar la seva idoneïtat per al desenvolupament de
les tasques a realitzar. La crida dels aspirants admesos es farà pel següent ordre, que es el mateix
de presentació de sol·licituds: 

DNI
.....391K
.....193T
.....019T

Segon.-   Modificar els membres de la Comissió de Valoració designats en l’acord de la  Junta de
Govern  Local,  per  motius  de  vacances  de  personal,  i  designar  que  estarà  integrada  pels
següents:
Presidenta: Carmen Alcoverro Beltran, Secretària de l’Ajuntament.
Vocal 1: Joan Alonso Guiménez, arquitecte tècnic municipal.
Vocal 2: Joan Massana Carrera, Coordinador de serveis municipal.
Secretària:  Silvia Font Ferraté.

Tercer.- 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.

Quart.- Els aspirants disposaran d’un termini de 5 dies per a presentar reclamacions o fer esmenes.

Riudoms, 6 setembre de 2017 .l’Alcalde,  Josep  M.  Cruset  Domènech.  En  dono  fe,  La
secretària,Carmen Alcoverro Beltrán.»

La Secretària,

Carmen Alcoverro Beltran
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