
DECRET DE L’ALCALDIA

Número de decret: 2017_11_14-05

Assumpte: Llista Definitiva  d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria del procés selectiu,
per  a  la  constitució  d'una borsa de treball  per  a  la  provisió  amb caràcter  laboral  i  temporal
d’OPERARIS DE SERVEIS NETEJA  DEPENDÈNCIES I de l’Ajuntament de Riudoms.

Mitjançant Decret de l’Alcaldia  2017_10_24-06, es va aprovar la llista provisional d’admesos i
exclosos en la convocatòria del procés selectiu dalt indicat, concedit als candidats un termini de
10 dies per a presentar esmenes. 

La  base  setena  de  la  convocatòria  diu  que  finalitzat  el  termini  de  presentació  d’esmenes,
l’Alcaldia dictarà una nova resolució amb la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

Atès  que el  13/11/2017,  va finalitzar  el  termini  de  presentació  d’esmenes,  i  d’acord  amb la
documentació presentada pels candidats ,  dicto la següent resolució:

Primer.- Aprovar la r  elació definitiva d’aspirants admesos  ,   per a la realització de les proves
del procés selectiu, per a la constitució d’una borsa de treball  per a la provisió amb caràcter
laboral i temporal d’OPERARIS DE SERVEIS NETEJA de l’Ajuntament de Riudoms.

DNI/NIE
....141M
....365C
....667N
....998H
....657H
....988D
....344Y
....778G
....708L
....217H
....730k

Segon.- Aprovar la   relació definitiva d’aspirants exclosos  , per a la realització de les proves
del procés selectiu, per a la constitució d’una borsa de treball  per a la provisió amb caràcter
laboral i temporal d’OPERARIS DE SERVEIS NETEJA de l’Ajuntament de Riudoms.

CAP

Tercer.- Els aspirants que a continuació es relaciona, no han acreditat el certificat de nivell A
de coneixement de la llengua catalana. La prova de català es realitzarà el dia 15/11/2017 a
les 10 del matí a la Sala Multiús del Casal Riudomenc.

DNI/NIE
....217H
....141M
.....365C
....667N
....998H
....988D



....730K

....708L

Quart.- 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

Riudoms, 14 de novembre de 2017   
En dono fe,

L’Alcalde,    La secretària,

 
     

Josep M. Cruset Domènech Carmen Alcoverro Beltran


	
	

