
DECRET DE L’ALCALDIA

Número de decret: 2017_10_26-02

Assumpte:  Llista  provisional  d'aspirants  admesos  i  exclosos  de  la  convocatòria  del  procés
selectiu, mitjançant anunci al SOC, Tauler d’Anuncis i web de l’Ajuntament, per la contractació
amb caràcter laboral, a temps parcial i temporal, de monitor de menjador escolar.

D’acord amb l’apartat 5 de les normes que regulen el procés selectiu, un cop finalitzat el termini
de presentació de sol·licituds es realitzarà un llista amb les persones admeses i excloses en el
procés selectiu fixant la data, hora i lloc de realització de les proves. Aquesta llista s’ha de fer
pública  mitjançant  la  seva  exposició  al  web:  www.riudoms.cat i  al  tauler  d’anuncis  del
l’Ajuntament.

Atès que ja  ha finalitzat  el  termini  de presentació  de sol·licituds  per aquesta  convocatòria,  i
d’acord amb la documentació presentada pels candidats, dicto la següent resolució:

Primer.- Aprovar la relació d’aspirants admesos, per a la realització de les proves del procés
selectiu, mitjançant anunci al SOC, Tauler d’Anuncis i a la web municipal, per a la contractació
temporal de monitor de menjador, i emplaçar-los per al dia 2 de novembre a les 10,00 hores ,
a la Casa Ajuntament, a realitzar la prova de català els aspirants que no ho han acreditat , i
a  les  11,30  hores  a  realitzar  l’entrevista per  d’avaluar  la  seva  idoneïtat  per  al
desenvolupament  de les tasques a realitzar.  La crida dels  aspirants  admesos es farà pel
següent ordre, que es el mateix de presentació de sol·licituds: 

DNI/NIE PROVA DE CATALÀ

.....858 X No acredita nivell B1 català exigit

.....516B

....279Y No acredita nivell B1 de català exigit

.....197F

Segon.- Aprovar la relació provisional d’aspirants exclosos pels motius que s’indiquen.

DNI/NIE MOTIU

....395E No acredita títol monitora menjador

Tercer.-  Els membres de la Comissió de Valoració designats en l’acord de la  Junta de Govern
Local, són els següents:

Presidenta: Carmen Alcoverro Beltran, Secretària de l’Ajuntament.
Vocal 1: Sònia Morales Ortega, funcionària adscrita RRHH.
Vocal 2: Maite Roca Mir, Coordinadora del menjador escolar.
Secretària:  Silvia Font Ferraté.

Quart.- 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.

Cinquè.-  Els aspirants  disposaran d’un termini  de 5 dies per a presentar  reclamacions o fer

http://www.riudoms.cat/


esmenes.

Riudoms, 26 d´octubre de 2017   
En dono fe,

L’Alcalde,    La secretària,

 
     

Josep M. Cruset Domènech Carmen Alcoverro Beltran
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