DECRET DE L’ALCALDIA
Número de decret: 2018_09_03-05
Assumpte: Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, dia de les proves i Tribunal Qualificador
del procés selectiu, per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió amb caràcter laboral i
temporal places de monitor/ora de menjador escolar de l’Ajuntament de Riudoms.

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.
El dia 2/08/2018 es va publicar el Decret de l’Alcaldia 2018_07_31-02 d’aprovació de la llista
provisional d’admesos i exclosos, i es va obrir termini per a formular al·legacions.
Durant el termini d'al·legacions se’n va presentar una per l’aspirant ...156X exclosa del procés selectiu
per manca d’aportar justificant del títol de curs de monitor/ora de menjador, dient que ja s’havia
presentat a una convocatòria anterior i, com en aquesta, va aportar el títol de «monitora de lleure»
havent-se-li informat aleshores -des de l’Ajuntament- que era vàlid per a cobrir aquesta plaça, havent
estat contractada per aquest ajuntament per realitzar tasques de monitora de menjador, per això,
demana que se l’admeti i que es compromet a realitzar el curs de monitor de menjador tant aviat com
sigui ofertat.
Atès que a petició de la Regidoria d’Ensenyament abans d’aprovar les Bases que regulen la
convocatòria del procés selectiu, es va fer consulta a l’Inspector del servei, de si era suficient la
titulació de «monitor de lleure» per a poder participar-hi, o si calia disposar del curs específic de
«monitor de menjador» i es va contestar que com entre les funcions de monitor de menjador hi ha les
de servir i manipular aliments, calia també tenir formació en matèria d’higiene, seguretat alimentària,
al·lèrgies, neteja i desinfecció, i en el curs de «monitor de lleure» no s’imparteixen aquestes matèries,
per això, es va acordar que era un requisit dels aspirants tenir el curs de «monitor de menjador» i
«manipulador d’aliments».
Atès que un procés selectiu es regeix per les Bases de la convocatòria aprovades de forma
específica, i en aquest cas la Base 4 on es determinen els requisits dels aspirants per a ser admesos
a la realització de les proves selectives, que s’havien de complir amb anterioritat a l’acabament del
termini de presentació de sol·licituds, s'exigeix «i) Estar en possessió del curs de monitor/a de
menjador i el carnet de manipulador d’aliments».
Per la present, dicto la següent resolució:
Primer.- DESESTIMAR l'al·legació presentada per l’aspirant DNI ....156X pels motius exposats en
els antecedents de la present resolució.
Segon.- Aprovar la relació 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 de places de monitors/ores de menjador escolar de l’Ajuntament de Riudoms.
DNI/NIE
....504V

....356K
....759J
...121M
Tercer.- 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 de places de monitors/ores de menjador de l’Ajuntament de Riudoms.
DNI/NIE
....741N
....156X

MOTIU
No aporta justificant del curs de monitor/ora de menjador
No aporta justificant del curs de monitor/ora de menjador

Quart.- El tribunal qualificador, quedarà constituït amb els següents membres:
1 PRESIDENT:
Titular: Carmen Alcoverro Beltran. La Secretaria de l’Ajuntament de Riudoms.
Suplent: Sònia Morales Ortega. Funcionària responsable de RRHH de l’Ajuntament de Riudoms.
2 VOCALS:
Titular: Elvira Mestre Juncosa. Directora de la Llar d’Infants.
Suplent: Sara Giménez. Funcionària de l’Ajuntament de Riudoms d’un grup superior a la plaça
convocada.
Titular: Sílvia Pallisé Sans. Tècnica nomenats pel Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de
Tarragona.
Suplent: Ma. Pia Bosch Domingo. Tècnica nomenada pel Servei d’Assistència Municipal de la
Diputació de Tarragona.
1 SECRETARI:
Titular: Margarita López Abad. Funcionaria de l’Ajuntament de Riudoms.
Suplent: Andrés Muñoz Díaz de los Bernardos. Funcionari de l’Ajuntament de Riudoms.
Cinquè.- Els aspirants admesos hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI/NIE.
Només hi ha una única crida per cada exercici, així que els aspirants que no compareguin se’ls tindrà
per desistits del procés.
Dia de les proves: Divendres dia 7/09/2018
Lloc: Sala de la Casa de Cultura de l’Ajuntament, situada al C/ Beat Bonaventura.
Hora: A les 10,00 h del matí.
D’acord amb la base novena de la convocatòria del procés selectiu, les proves corresponents, són de
caràcter obligatori i eliminatori i l’ordre de realització de les mateixes serà:
1. Prova tipus test de coneixements sobre temes relacionats amb el lloc de treball.
2. Prova pràctica: supòsit pràctic relacionada amb el lloc de treball.
3. Entrevista personal i valoració de currículum
Sisè.- 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.
Setè.- Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte definitiu en via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació i, alternativament i de

forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Riudoms, 3 de setembre de 2018
En dono fe,
La secretària,
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