
DECRET DE L’ALCALDIA

Número de decret: 2018_05_17-02

Assumpte: Aprovació  provisional  aspirants  admesos  i  exclosos,  composició  de  la  Comissió  de
Valoració, lloc, data i hora de les proves de català i de l’entrevista, per a la selecció mitjançant anunci
al SOC d’un funcionari interí, guàrdia municipal de l’Ajuntament de Riudoms. ( Exp. 265/2018).

Per acord de data 2 de maig de 2018, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Riudoms, va acordar
convocar el procés selectiu, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya, per a proveir, per raons
d’urgència com a funcionari interí, una plaça guàrdia municipal adscrit al Servei de Vigilants d’aquest
Ajuntament de Riudoms, dins l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe
Vigilants, vacant a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Riudoms i aprovada pel Ple i publicada
al BOP de Tarragona núm. 21 del dia 20/01/2018.

D’acord amb les Bases de la convocatòria es va inserir anunci al SOC i a la Web municipal, i durant
els  5  dies  previstos  per  a  presentar  sol·licituds  s’han  presentat  els  aspirants  que  consten  a
l’expedient.

Conforme l’anterior, per la present RESOLC:

PRIMER: Aprovar la llista PROVISIONAL d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu dalt
indicat, d’acord amb el certificat emès pel SOC i la documentació presentada a l’Ajuntament dins del
termini establert, següent:

Núm. ordre
( Per R.

Entrada) 

DNI ( aspirant/a) Prova coneixements
nivell de català

(nivell C1)  

Admès/a
No admès/a/

MOTIU

1 ....831J EXEMPT/A ADMÈS/A
2 ....777M EXEMPT/A ADMÈS/A
3 ...968J EXEMPT/A ADMÈS/A
4 ...088C NO EXEMPT/A ADMÈS/A
5 ...022F NO EXEMPT/A ADMÈS/A
6 ...275B NO EXEMPT/A ADMÈS/A
7 ...524L EXEMPT/A ADMÈS/A
8 ...093Q EXEMPT/A ADMÈS/A
9 ...971C  EXEMPT/A ADMÈS/A

10 ...313S  NO EXEMPT/A ADMÈS/A
11 ...896Q EXEMPT/A ADMÈS/A
12 ...766F EXEMPT/A ADMÈS/A
13 ...640H NO EXEMPT/A NO ADMÈS/A manca acreditar

estar en possessió certificat
escolaritat o equivalent 

SEGON:  Aprovar  la  composició  de La Comissió  de Valoració  dels  mèrits  al·legats  i  de realitzar
l’entrevista amb els candidats, següent: 



Sra. Carmen Alcoverro Beltran, Secretària de l’Ajuntament.
Sra. Carmen Vuelta Santín, funcionària designada pel servei del SAM de la Diputació de Tarragona.
Sra. Sònia Morales Ortega designada per l’Alcaldia funcionària administrativa adscrita al Servei de
Recursos Humans. 

Els i les aspirants podran exercir al dret de recusació dels membres de l’òrgan selectiu d’acord amb
les causes generals de recusació previstes a la Llei 40/2105, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.

TERCER: Convocar aquells aspirants que no han acreditat, o que no ho han acreditat degudament el
nivell C1 de català, a fer la prova d'aptitud de coneixement de català, i també a la resta d’admesos del
procés selectiu a les següents proves: 

Lloc: La prova de català  i  l’entrevista es realitzaran a Sala d’Actes de la  Casa de Cultura,
ubicada al C/ Beat Bonaventura núm.73, el dimecres dia 6 de juny de 2018.

Prova/Hora: La prova de català es realitzarà a les 9,30 h.

Prova/ Hora: L’entrevista dels que superen la prova del català o hagin acreditat el nivell de
coneixement exigit, seran cridats a realitzar l’entrevista a partir de les 11,30 h. 

QUART: D’acord amb la base 5.1 de la convocatòria, publicar aquesta resolució a la pàgina web de
l’Ajuntament (www.riudoms.cat) i al tauler d’edictes de la Corporació,  concedint als interessats un
termini de 5 dies hàbils a partir de l‘endemà de la publicació, per formular davant l’alcaldia les
reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir o
per adjuntar documentació necessària per ser admès a la convocatòria, d’acord amb el que disposa
l’article  68  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques.  

En cas que els aspirants no esmenin dins d’aquest termini el defecte a ells imputable que hagi motivat
la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició.

Si  no  es  presenten  al·legacions  o  aquestes  es  desestimen,  la  llista  d’admesos  i  exclosos  es
considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.

Riudoms, 17 de maig de 2018

L’Alcalde, En dono fe,
La secretària,

 

   

Josep M. Cruset Domènech Carmen Alcoverro Beltran
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