
 

ANUNCI

Mitjançant resolució de l'Alcaldia número 2018_05_09-01 del dia 9 de maig de 2018, s'ha fet pública la
relació d’aspirants admesos i exclosos, el lloc, l'hora d'inici de les proves i el tribunal qualificador del
procés selectiu  convocat  per  aquest Ajuntament  per a la  provisió d’un oficial  1a d’obres,  en règim
laboral, modalitat contracte de relleu.

Atès que ja ha finalitzat el termini de presentació d’instàncies 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 provisió d’un oficial 1a d’obres, en règim laboral,
modalitat contracte de relleu.

DNI

.....440N

.....626J

Segon.- Aprovar la relació provisional d’aspirants exclosos, per a la realització de les proves del procés
selectiu,  mitjançant  concurs-oposició,  per  a  la  provisió  d’un  oficial  1a d’obres,  en  règim  laboral,
modalitat contracte de relleu

DNI MOTIU

.....500H No aporta titulació sol�licitada

Tercer.- Tots els  aspirant  admesos han acreditat  disposar del  nivell  intermedi  de llengua catalana
(nivell B2, i per tant, no caldrà realitzar la prova de llengua catalana, sent convocats directament per a
la realització de la resta de proves, el dia 24 de maig de 2018, a les 9,00 hores del matí, al Saló de
Plens de l’Ajuntament de Riudoms, situat al carrer Major, núm. 52.

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

Quart.-  D’acord amb la base vuitena de la convocatòria del procés selectiu, les proves corresponents,
són de caràcter obligatori i eliminatori i la fase d'oposició consta de les proves següents:

- Prova de cultura general
- Prova sobre les tasques pròpies del lloc de treball
- Prova pràctica

Cinquè.- 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. Josep M. Massana Carrera, coordinador dels serveis públics
Suplent: Sr. Joan Alonso Giménez, arquitecte tècnic municipal. 

Titular: Sr. Antonio Fernández Sánchez, cap de la brigada d’obres i serveis municipals.
Suplent: Sr. Antoni Mas Gispert, sots-cap de la brigada d’obres i serveis municipals.



 

Titular: Sr. Josep Anton Teruel Sánchez, tècnic nomenat pel SAM de la Diputació
Suplent: Sr. Abdón Aguadé Benet, tècnic nomenat pel SAM de la Diputació

SECRETARI:       
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.

Sisè.- Es concedeix un termini de deu dies hàbils, 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.
Transcorregut  aquest termini,  s’aprovarà la  llista definitiva  d’aspirants  admesos i  exclosos,  que es
publicarà al tauler d'anuncis i a la pàgina web de la Corporació.

Setè.- D’acord amb la base tercera 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 es fa pública per a general coneixement.

Josep M. Cruset Domènech, Alcalde

Riudoms, 9 de maig de 2018
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