
Entitat Pública Empresarial RIUDOMS GESTIÓ

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I
EXCLOSOS, EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
D’AUXILIARS DE SALA DEL TEATRE AUDITORI CASAL RIUDOMENC

El President de l’entitat pública empresarial Riudoms Gestió, per Resolució del dia 24.10.2019, va
aprovar  la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, així com la designació dels membres
del tribunal qualificador  en el procés selectiu per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió
de places amb caràcter temporal d’auxiliars de sala i recepció del Teatre Auditori Casal Riudomenc.

Sotmès a informació pública pel termini de 10 dies naturals no s’ha presentat cap al·legació per la
qual cosa correspon elevar-la a definitiva.

Igualment, per raons de disponibilitat de la Sala Multiús del Teatre Auditori cal modificar el lloc on es
realitzaran les proves del procés selectiu.

Fonaments de dret.-

a) Arts. 91, 100, 102 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL).
b) Article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de

la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
c) Art. 291 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de

règim local de Catalunya (TRLMC).
d) Art. 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al

servei de les entitats locals (RPEL).
e) Art. 5.3 del Decret 161/2002, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els

processos de selecció de personal i  de provisió de llocs de treball  de les administracions
públiques de Catalunya, que diu:  «b)Les persones aspirants que hagin participat i obtingut
plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració,
en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin
superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.» 

Es formula la següent PROPOSTA : 

Primer.- Aprovar la  relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos  en el procés selectiu dalt
indicat, així com els que han de fer la prova de català, que són els següents:

Nº ordre   /  DNI/NIE/ PERMÍS RESIDÈNCIA
ASPIRANT

ADMÈS  / O NO /
MOTIU

PROVA DE
CATALÀ

1/ ....6256R Salvador Alberich Ferrer ADMÈS
 

SÍ

2/ ....8657H Noelia Mera Gallardo ADMESA NO

3/ ....3434L Anna Ferrer Joyera ADMESA NO

4/ ....1365C Mohamed Lahmer NO ADMÈS Manca 
acreditar certificat 
titulació exigida base 
2 g)

SÍ

5/ .... 2567TJoana Salgueiro Mas ADMESA NO
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6/ ...5703J Ana Gonzàlez Vidiella ADMESA NO

7/ ....8856S Maria Natividad Jansà Olivé ADMESA NO

8/ ....0527V Maria Marcer Ollé
  
ADMESA NO

9/.... 2787Q Núria Herrero LLobato ADMESA  NO

* Que els aspirants que han de realitzar la prova de català són els que s’indica SÍ.

Segon.- Emplaçar els candidats admesos, que hagin de realitzar la prova de català, el  dimecres 6
de novembre a les 8:45 h a la Sala d’Actes de la Casa de Cultura (situada al C/ del Beat núm. 73
de Riudoms).

Tercer.- Emplaçar  els  candidats  admesos  que  hagin  acreditat  el  nivell  de  català  exigit  en  la
convocatòria o superat la prova de català,  el dimecres 6 de novembre 2019, a les 9:30 a la Sala
d’Actes de la Casa de Cultura (C/ del Beat, núm. 73 de Riudoms).

Quart.-   Publicar  aquesta  resolució  al  tauler  d’anuncis  de  la  corporació  i  a  la  web  municipal
www.riudoms.cat.

Sergi Pedret Llauradó
President de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió

Riudoms, a data de la signatura electrònica.
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