
Expedient: 4312990004-2019-0000970
Òrgan competent: Alcalde

DECRET

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos convocatòria procés
selectiu, mitjançant concurs-oposició lliure per a la constitució d'una
borsa de treball de personal auxiliar administratiu

Fets

La base cinquena de la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-
oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió
d'una borsa de treball de personal auxiliar administratiu, estableix que una
vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia en el
termini màxim d’un mes, dictarà resolució declarant aprovada la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos.
 
Atès que el passat dia 20 de juny de 2019, va finalitzar el termini de
presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria, i d’acord amb la
documentació presentada pels candidats

Fonaments de dret

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).
 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
Personal al servei de les entitats locals (RPEL).
 
Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local 
 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova, el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:
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Primer.  Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos, per a la-
realització de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició
lliure, per a la constitució d’una borsa de treball  de personal auxiliar
administratiu:
 

Nom i cognoms
DNI/NIE
(4  x i f res
centrals)

Nom i cognoms
DNI/NIE
  (4  x i f res
centrals)

    Jose Luis Galan Tarragó ....8959..

Núria Arbó Ferré ....9261.. Jessica Godoy Rivas ....9051..

Laura Serrano Chacón ....9118.. Berta Maria Cañete Sorinas ....7036..

Mercedes Peña Martinez ....9030..
Elizabeth Sarraseca 

Juncosa
....9304..

Jaume Cardona Casanova ....6969.. M. Teresa Llurba Fortuny ....8758..

Maria Nieves Rodriguez 
Herreros

....8877.. Jessica Victorio Roman ....8871..

Elisabet Lopez Piñol ....8225.. Jose Luis Vidiella Ochoa ....6799..

Xavier Rofes Llaberia ....9196.. Ana M. Benítez Jiménez ....0285..

Judith Miserol Conesa ....1318.. Marta Nolla Freixas ....9220..

Laura Caubet Berdié ....0969.. Nuria Herrero Lobato ....0027..

Raquel del Rio Arrabal ....8912.. Amane Ouadi ....2426..

Eliana Alejandra Nolla Silva ....9600.. Maria Pilar Calzada Argente ....7168..

Crisitina Modol Boqué ....6811.. Ester Monico Monllor ....8994..

Pau Bonet Andreu ....0029.. Natalia Sentís Lopez ....9325..

Josep Beltran Millán ....8236.. Paula Sánchez Terrero ....2738..

Olivia Icart Madrid ....7551.. Nina Aguilar Ferré ...9361...

Meritxell Roselló Alfonso ....7584.. Mireia Jansà Mata ...9059...

Maria Cinta Cabré Coll ....8643... David Martin Rodríguez ....9153...

 
Segon.- Aprovar la relació provisional d’aspirants exclosos, per a la
realització de les proves del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició
lliure, per a la constitució d’una borsa de treball de personal auxiliar
administratiu:
 

Nom
i   cognoms      

DNI/NIE
(4 xifres
centrals)

MOTIU

David López Pérez ....9132.. Manca presentar la sol·licitud segons model de la convocatòria/

Carolina Parrado 
Guardia

....7609..
Manca confrontar la documentació aportada/ Manca presentar la 

sol·licitud segons model de la convocatòria

Jennifer Pi Pinto ....1201.. Manca confrontar la documentació aportada

Maria Francisca 
Eroles Pujol

....8775.. Manca confrontar la documentació aportada

Javier Rovira del 
Monte

....7146.. Manca confrontar la documentació aportada

Maria Lluïsa 
Fortuny Roigé

....7360..
Manca confrontar la documentació aportada / Manca pagar la taxa
/ Manca presentar la sol·licitud segons model de la convocatòria
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Maria del Carmen 
Ruiz Rojo

....7132.. Manca confrontar la documentació aportada 

Anna M. Flores 
Castellnou

....8645... Manca confrontar la documentació aportada 

Patrícia Sánchez 
Merino

....0054.. Manca confrontar la documentació aportada 

Verònica Bobis 
Garrido

...9203.. Manca presentar la sol·licitud segons model de la convocatòria

Maria Dompablo 
Soler

...0029.. Manca confrontar la documentació aportada

 
Tercer.- D’acord amb la base setena de la convocatòria del procés selectiu,
les proves corresponents, són de caràcter obligatori i eliminatori i l’ordre de
realització de les proves serà:
 

Prova de català.
Prova test ( exercici de coneixements segons temari)
Prova pràctica relacionada amb el lloc de treball.
Valoració de mèrits
Entrevista
 

Quart.- Les aspirants que a continuació es relacionen, no han acreditat el
certificat de nivell de suficiència de català ( C1) i per tant, en el cas que NO
aportin la documentació acreditativa i finalment quedin admeses, hauran de
realitzar la corresponent prova de català.
 

Nom i cognoms DNI (4 xifres centrals)

Maria Cinta Cabré Coll ....8643..

Marta Dompablo Soler ...0029..

 
Cinquè.- La resta d’aspirants que han acreditat el nivell de català, i que
finalment quedin admesos definitivament, són convocats directament per a
la realització de la resta de proves, el di , a les, a 4 DE SETEMBRE DE 2019

,  situada al10,00 h. la Sala Multiús del Teatre Auditori Casal Riudomenc,
carrer Sant Jaume, 2. Els aspirants seran cridats alfabèticament i han d’anar
proveïts del DNI/NIE.
 
 
Sisè.- El tribunal qualificador, quedarà constituït amb els següents membres:
 
PRESIDENTA:
Titular: Carmen Alcoverro Beltran, Secretària de l'Ajuntament
Suplent: Sonia Morales Ortega, administrativa de l'àrea de Recursos
Humans

Transcripció del decret número 2019-0000815 de l'ens Ajuntament de Riudoms signat per: Sergi Pedret Llauradó - DNI *** (SIG) en data: 15/07/2019



 
VOCALS:
1 vocal. 
Titular. Jordi Monrós Garate, Secretari-Intervneotr del SAM Diputació de
Tarragona.
Suplent.Carmen Cuenca Medina, Secretaria-Interventora SAM Diputació de
Tarragona.
           
1 vocal.
Titular. Margarita López Abad
Suplent. Sara Jimenez García.
 
SECRETARI/A:
Titular. Sílvia Ortiz Xifré
Suplent. Sílvia Font Ferraté

 
 

Setè.- Es concedeix un termini de deu dies naturals, a comptar des de dia 
següent al de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis i a la
pàgina web de la Corporació, per esmenar defectes o aportar els documents
preceptius. D’acord amb les bases de la convocatòria, transcorregut el
termini per a poder presentar esmenes, l’Alcaldia dictarà una nova resolució
amb la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà de
nou al tauler i a la pàgina web de la Corporació.
 
 
Vuitè.-  Indicar que els drets d’examen podran ser tornats, prèvia sol·licitud
de l’interessat, a qui no s’hagi admès a les proves de selecció per manca d’
algun dels requisits exigits per prendre-hi part.
 
 
Novè.- 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.
 

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

L'Alcalde.
 
Sergi Pedret Llauradó
Riudoms, a data de la signatura electrònica.
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