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Alcalde

DECRET

Aprovació de la relació definitiva dels aspirants admesos i exclosos en
la convocatòria per a la formació d'una borsa de treball d'auxiliars Llar
d'infants

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Riudoms. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AAE815036A7244A6956EADCCD04A5140 i data d'emissió 16/09/2019 a les 14:18:40

Fets
La Junta de Govern en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2019, va
aprovar la convocatòria i les Bases específiques per a la creació d’una
borsa de treball per cobrir, en règim de personal laboral temporal, places d’
auxiliar de llar d’infants, de conformitat amb la plantilla del personal laboral
de l’Ajuntament de Riudoms.

Publicades les Bases i la convocatòria a la web municipal i al BOP de
Tarragona de data 08/08/2019, s’obrí el termini de 20 dies naturals per a
presentar les sol·licituds de participar en la convocatòria, el qual va finalitzar
el dia 29 d’agost 2019.
Per Decret de l’alcalde núm. 2019-0001154 es va Aprovar la relació
provisional d’aspirants admesos en el procés selectiu dalt indicat, així
com els que havien de fer la prova de nivell C1 de català, concedint un
termini de deu dies naturals per a presentat al·legacions i presentar
documents preceptius.
Transcorregut aquest termini els aspirants amb DNI .... 4444G, i amb DNI ...
6080. van acreditar el nivell C1 de català en la forma deguda i l’aspirant amb
DNI ...5355A diu que com va superar la prova d’accés a CFGS ja s’acredita
el nivell de Català, si bé, un cop feta la consulta al CNL resulta que aquests
estudis no convaliden el nivell de català.
També, es detecta d’ofici errada en la llista provisional d’admesos, atès que
l’aspirant amb DNI....1151S que en la relació provisional figurava com
admesa, no ho és perquè no acredita la titulació exigida en la convocatòria.
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D’acord amb l’anunci de la convocatòria, el dia 16.09.2019 a les 9.00h. s’ha
realitzat la prova de català, havent comparegut únicament dos aspirants a
fer-la.
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Fonaments de dret

Arts. 91, 100, 102 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
(LBRL).
Article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’
aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(TREBEP).
Art. 291 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).
Art. 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL).

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Avocar la competència delegada i de la qual n’és titular l’Alcalde d’
acord amb l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local.
Segon.- APROVAR la relació definitiva dels d’aspirants admesos i
exclosos en el procés selectiu per a la formació d’una borsa de treball d’
auxiliars de llar d’infants, que són els següents:

1/ ....8335S Isabel Antequera Lorenzo

2/ ....6359D Josefa Sardà Bofarull

ADMESA

ADMESA

3/ ....6255A Elena Anton Moya

ADMESA

4/ ....5704Z Montserrat Teigell Gispert

EXCLOSA: No concórrer a fer la prova de català, ni acredita C1
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5/ ....3330N Inmaculada Juan Sancho

6/ ....7812L Mónica Mejias Mota

7/ ....2266Q Gemma Luri Muntané
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8/ ....6602V
Òdena

Montserrat

ADMESA

ADMESA

ADMESA

Guinjoan
ADMESA

9/....9255H Tatiana Sánchez Muñoz

ADMESA

10/....8362S Carla Serra Enríquez

ADMESA

11/.....0156V Marina Rovira Bondia

ADMESA

12/.... 4444G Cristina Medico Ribas

13/....1151S Elena Arjona Ros

14/....3794J Anna Honrubia Rodríguez

15/....6080F Judit Almazan Rayo

16/...5255A Marina Seto Xatruch

17/.... 8979V Angelina Sordo Adserias

ADMESA
EXCLOSA: No acredita la titulació mínima exigida en la
convocatòria

ADMESA

ADMESA
EXCLOSA: No concórrer a fer la prova de català, ni acredita C1

ADMESA

18/....4924Y Núria Salvadó Biarnes
ADMESA

19/ ....3167V Isabel Garriga Pérez

ADMESA

Tercer- Emplaçar als aspirants admesos:

El Divendres, 20 de setembre de 2019, a les 8.30 h. a la Sala
Multiús del Teatre Auditori Casal Riudomenc per a realitzar les
proves de la convocatòria del procés selectiu.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Sergi Pedret Llauradó - DNI ** (SIG) el dia 16/09/2019 a les 14:09:17

Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la
web municipal www.riudoms.cat.

Règim de recursos:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Riudoms. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AAE815036A7244A6956EADCCD04A5140 i data d'emissió 16/09/2019 a les 14:18:40

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

Sergi Pedret Llauradó,
Alcalde
Riudoms, a data de la signatura electrònica.
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