DECRET DE L’ALCALDIA
Número de decret: 2018_10_01-04
Assumpte: Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria, dia i hora de les
proves, per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió amb caràcter laboral, temporal
i a temps parcial d’AUXILIARS DE CUINA de l’Ajuntament de Riudoms.

Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2018_09_17-01 es va aprovar la relació provisional
d’aspirants admesos i 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, temporal i a temps
parcial de places d’AUXILIAR DE CUINA de l’Ajuntament de Riudoms, i se’ls va concedir 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.
Durant el termini de 10 dies naturals a comptar des del 18/09/2018 que disposaven els
«provisionalment exclosos» per poder corregir defectes en la documentació presentada, alguns
l’han esmenat correctament , tal com consta a l’expedient.
D’acord amb la Base vuitena «Transcorregut el termini per a poder presentar esmenes,
l’Alcaldia, en el termini màxim de 15 dies dictarà un nova resolució amb la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos que es publicarà igualment al tauler i a la pàgina web de la
corporació, i, si no ho hagués fet abans, indicarà la designació del tribunal qualificador i
determinarà el lloc, la data i hora de començament del procés selectiu».
Per tot l’anterior, i d’acord amb les Bases que regeixen el procés selectiu dalt indicat, per la
present RESOLC:
Primer.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos per a la realització de la prova del
procés selectiu, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió amb caràcter laboral,
temporal i a temps parcial de places d’auxiliar de cuina de l’Ajuntament de Riudoms.
DNI/NIE
...097A
...759J
...941F
...570F
...522V
Segon.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants exclosos,
DNI/NIE
...119V

MOTIU
Manca compulsar el DNI i el títol exigit en la convocatòria

Tercer.- Els aspirants que no han acreditat el nivell bàsic de català (nivell A) exigit en la
convocatòria, i que si esmenen la documentació i es declaren admesos al procés de selecció,
hauran de realitzar la prova de català són les següents:
DNI/NIE
...941F
La prova de català es realitzarà el dimarts dia 2 d’octubre a les 12,00 h. a la Sala d’Actes
de la Casa de Cultura situada al C /Beat Bonaventura de Riudoms.
Quart.- Designar el Tribunal Qualificador, que estarà integrat per les persones següents:
PRESIDENT/A:

Titular: La Secretaria de l’Ajuntament de Riudoms. Carmen Alcoverro
Beltran
Suplent: La responsable de RRHH de l’Ajuntament de Riudoms. Sònia
Morales Ortega.

2 VOCALS:

Titular 1: La Directora del Menjador Escolar. Maite Roca Mir.
Suplent: Un funcionari d’un grup superior a la plaça convocada. Andrés
Muñoz Díaz de los Bernardos.
Titular 2: La cuinera del menjador escolar. Antonieta Virgili Bautista.
Suplent: Un funcionari d’un grup superior a la plaça convocada. Sara
Giménez Gonzàlez.

SECRETARI/A:

Titular: Un funcionari/a de l’Ajuntament de Riudoms. Sílvia Ortiz Xifré.
Suplent: Un funcionari d’un grup superior a la plaça convocada. Margarita
López Abad.

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: Dimecres dia 3/10/2018
Lloc: Al Col·legi Beat Bonaventura, C/ Doctor Flèming s/n de Riudoms.
Hora: A les 9,00 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 proves serà:
1. Prova pràctica: supòsit pràctic relacionat amb el lloc de treball.
2. Entrevista personal i valoració de currículum, dels aspirants que superin la prova pràctica.
Sisè.- 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.

Setè.- 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, 1 d’octubre de 2018
En dono fe,
La secretària,

L’Alcalde,
CPISR-1 C
JOSEP MARIA
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DOMÈNECH
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