
EXPEDIENT

L'Alcaldia-Presidència amb data d’avui ha dictat la següent resolució:

“Número de decret: 2016_06_14-09

Assumpte: Rectificació membres tribunal convocatòria.

Mitjançant Decret de l'Alcaldia número 2016_06_01-05, del passat dia 1 de juny de 2016, es va
fer pública la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu, mitjançant
concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb
caràcter  de  funcionari  interí,  amb  codi  1000007  enquadrada  dins  l'escala  d'administració
general,  subescala auxiliar administrativa, grup de titulació C2 i adscrita a l'àrea d'atenció al
públic i recaptació.

Al mateix decret, al seu punt sisè es va fer públic les persones titulars i suplents que formaran
part del  tribunal qualificador, a les proves del dia 21 de juny de 2016.

Atès que tant el Sr. Xavier Tardiu Bonet,  vocal titular  com la Sra. Anna Moragues Sanfelix,
vocal suplent han comunicat a aquest Ajuntament de Riudoms, que no podran assistir el dia 21
de juny, com a membres del tribunal.

Per aquest motiu, cal tornar a designar les persones que actuaran com a vocals al tribunal
qualificador per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb caràcter
de  funcionari  interí,  amb  codi  1000007  enquadrada  dins  l'escala  d'administració  general,
subescala auxiliar  administrativa, grup de titulació C2 i adscrita a l'àrea d'atenció al públic  i
recaptació, i d'acord amb el que disposen les bases de la convocatòria publicades al Butlletí
Oficial de la Provincia número 87 del dia 6 de maig de 2016 , dicto la següent resolució:

Primer.-  Es modifica la designació dels vocals titular i suplent que consten com a funcionari/a
amb habilitació de caràcter estatal. 

El tribunal qualificador, quedarà constituït amb els següents membres:

PRESIDENTA: 

Titular: Sra. Marta Cuesta García, Secretària Interventora de l’Ajuntament de Riudoms
Suplent: Sra. Sonia Morales Ortega, responsable de RRHH de l’Ajuntament de Riudoms

VOCALS:  

Titular: Sra. Maria Gutiérrez Ramos, Secretària-Inteventora de l'Ajuntament de Vilaplana
Suplent: pendent de designació pel Servei d'Assitència Municipal de la Diputació de Tarragona.

Titular: Sra. Elisenda Barceló Mas, funcionària nomenada per l'Escola d'Administració Pública
de Catalunya.
Suplent:  Sra.  M.  Dolors  Estrems Borràs,  funcionària  nomenada  per  l'Escola  d'Administració
Pública de Catalunya.

Titular: Sra. Carmen Vuelta Santín, funcionària nomenada pel Servei d’Assistència Municipal
de la Diputació de Tarragona.
Suplent:  Sr.  Francisco  José  Pueyo  Gracia,  funcionari  nomenat  pel  Servei  d’Assistència
Municipal de la Diputació de Tarragona.

SECRETARI:   

Titular: Sra. Edita Mestre Guinart, funcionària de l’Ajuntament de Riudoms



Suplent: Sra. Sílvia Ortiz Xifré, funcionària de l’Ajuntament de Riudoms

Segon.- 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

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement.

La Secretària,

Marta Cuesta García
Riudoms, 14 de juny de 2016
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