DECRET DE L’ALCALDIA
Número de decret: 2018_08_29-02
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 dinamitzador de joventut 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.
Atès que el dia 12 d’agost de 2018 va finalitzar el termini de presentar-hi d'al·legacions, i se’n va
presentar una pel candidat/a que havia de realitzar la prova de català, al·legant que amb la seva
titulació ja tenia l'equivalència del nivell de català exigit en la convocatòria, el que s’accepta conforme
els certificats d’equivalència de coneixement de català amb els títols d’ensenyament reglat no
universitari.
Per tot això, dicto la següent resolució:

Primer.- 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 d’una plaça de dinamitzador/ora juvenil de l’Ajuntament de Riudoms.
DNI/NIE
....741N
....005Z
....127X
....156X
....125B
Segon.- 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 d’una plaça de dinamitzador/ora juvenil de l’Ajuntament de Riudoms.
DNI/NIE
CAP
Tercer.- Els aspirants que a continuació es relaciona, no han acreditat el certificat de nivell A
de coneixement de la llengua catalana, pel que hauran de fer la prova de català prevista a les
bases de la convocatòria si estan admesos, o si estan exclosos i aporten la documentació que
els manca per poder ser-ho.

DNI/NIE
CAP
Quart.- El tribunal qualificador, quedarà constituït amb els següents membres:
1 PRESIDENT:
Titular: Carmen Alcoverro Beltran. (Secretaria de l’Ajuntament de Riudoms).
Suplent: Sònia Morales Ortega. (Funcionària responsable de RRHH de l’Ajuntament de Riudoms).
2 VOCALS:
Titular: Carles Gispert Pepió. (El Gestor Cultural de l’Ajuntament de Riudoms).
Suplent: Margarita López Abad. (Un/a funcionari/a d’un grup superior a la plaça convocada).
Titular: M. Fermina Merchan Bordallo (Tècnic/a nomenat/da pel Servei d’Assistència Municipal de la
Diputació de Tarragona).
Suplent: Jaume Lluís Pros Fernández (Tècnic/a nomenat/da pel Servei d’Assistència Municipal de la
Diputació de Tarragona).
1 SECRETARI:
Titular: Sílvia Ortiz Xifre. (Un funcionari/a de l’Ajuntament de Riudoms).
Suplent: Sílvia Font Ferraté (Un funcionari/a 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: Dijous dia 6/09/2018
Lloc: Sala de la Casa de Cultura de l’Ajuntament de Riudoms, situada al C/ Beat Bonaventura.
Hora: A les 10,30 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 pràctica: supòsit pràctic relacionada amb el lloc de treball.
2. Entrevista personal i valoració de currículum
Cinquè.- 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.
Sisè.- 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, 29 d’agost de 2018
L’Alcalde
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