
DECRET DE L’ALCALDIA

Número de decret: 2018_01_12-02

Assumpte: Fixar dia i hora 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  JARDINERIA  de
l’Ajuntament de Riudoms, i convocar als aspirants admesos que han superat la prova de coneixement
de català.

La  base  setena  de  la  convocatòria  del  procés  selectiu  indicat,  diu  que  finalitzat  el  termini  de
presentació  de  sol·licituds  l'Alcaldia,  en  el  termini  màxim  de  15  dies  dictarà  resolució  declarant
aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà al tauler d’anuncis i a la
pàgina web de la  corporació,  concedint  un termini  de deu dies naturals per esmenar defectes o
aportar els documents preceptius.

Conforme l’anterior es van dictar les resolucions següents:

*  El  Decret  número:  2017_10_24-02  pel  que  es  va  aprovar  la  relació  provisional  dels  aspirants
admesos i exclosos, i aquells que havien de realitzar la prova de català prevista a les bases pels que
no acreditaven el nivell de coneixement exigit a la convocatòria.

* El Decret número: 2017_11_14-02 d’aprovació definitiva  dels aspirants admesos i exclosos, citant-
los en dia i hora per a fer la prova de català.

El dia 15.11.2017, prèvia convocatòria, es va realitzar la prova de català, i dels 4 aspirants admesos
que havien de fer-la, només un va resultar APTE, atès que els altres no van comparèixer a fer les
proves.

Finalment, indicar que s’ha detectat d’ofici que un dels aspirants que s’havia admès no disposa del
permís de conduir classe B exigit a la base 4ª de la convocatòria.

Per tot l’anterior i sent competència de l’Alcaldia conforme l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de
Bases de règim local, dicto la present resolució:

Primer: Declarar  exclòs  de  procés  selectiu  perquè  s’ha  tingut  coneixement  que  no  reuneix  els
requisits de la convocatòria (carnet de conduir classe B) l'aspirant amb DNI ...778G.

Segon: CONVOCAR  als/les  aspirants  admesos/es  i  que  han  superat  la  prova  de  nivell  de
coneixement de català que s’indiquen, pel dijous dia 18 de gener de 2018, a les 10 del matí, al
Saló de Plens de l’Ajuntament de Riudoms a realitzar les proves previstes en la base novena
de la convocatòria 

DNI/NIE
....344Y
....649B
....399D
....500H

Riudoms, 12 de gener de 2018   
En dono fe,

L’Alcalde,    La secretària,

Josep M. Cruset Domènech Carmen Alcoverro Beltran


