
DECRET DE L’ALCALDIA

Número de decret: 2017_12_12-02

Assumpte: Determinar  dia  i  hora  per  a  continuar  les  proves  del  procés  selectiu,  mitjançant  concurs-
oposició, per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places de VIGILANT de 
l’Ajuntament de Riudoms, amb caràcter de funcionari interí (Exp. 504/17-Sec) 

El dia 11 de desembre de 2017, es van celebrar la prova 2a «exercici de coneixements», i la prova 3a «prova
pràctica», del procés selectiu dalt indicat.

D’acord amb la base setena de la convocatòria, la data de celebració de la resta d’exercicis del concurs-oposició
es farà pública únicament en el Tauler d’Anuncis de la Corporació i en el web de l’Ajuntament. Quan no se
celebrin tots els exercicis el mateix dia, les persones opositores es convocarà per tots i cadascun d’ells en crida
única, llevat del cas en què no fos possible, per causa degudament justificada i sempre decidida lliurement pel
Tribunal.   Les  persones  aspirants  que no  compareguin  en  el  lloc,  la  data  i  l’hora  assenyalada s’exclouran
definitivament del procés selectiu.

Per això, i sent competència d’aquesta Alcaldia, per la present RESOLC:

Primer.-  CONVOCAR als aspirants que a continuació es relacionen, que han superat la 2a i 3a prova del procés
selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places de
VIGILANT de l’Ajuntament de Riudoms, amb caràcter de funcionari interí, el dia 19/12/2017, a les 9:15 hores al
Pavelló Municipal d’Esports, situat al C/ Salvador Espriu s/núm., de Riudoms, per a realitzar les proves físiques,
així com la resta de proves pendents de realitzar, previstes en la convocatòria.

Relació d’aspirants convocats:

Núm. DNI

....093Q

....166W

....228D

....245H

....246Y

....523E

....545P

....658Q

....661X

....823F

....840K

Els aspirants seran cridats alfabèticament, i han d’anar proveïts del DNI/NIE així com, concretament pel que fa a
les proves físiques, el certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques per a
portar-les a terme. 

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

  
Riudoms, 12 de desembre de 2017   

En dono fe,
L’Alcalde,    La secretària,

Josep M. Cruset Domènech Carmen Alcoverro Beltran
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