
Expedient: 4312990004-2019-0001762
Òrgan competent: Alcalde

DECRET

Aprovació llista provisional admesos i exclosos en la convocatòria
urgent, a través d'anunci al SOC, per al nomenament, com a funcionari
interí d'enginyer municipal

Fets

Per Decret de l’Alcaldia 2019-0000785, es va acordar convocar el procés
selectiu, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya, per proveir, per
raons d’urgència com a funcionari interí, una plaça, a temps parcial (50%
jornada 18,75 h setmana) d'enginyer tècnic municipal, dins l'Escala
d'Administració Especial, Subescala Enginyer Tècnic Industrial, vacant a la
plantilla de personal de l'Ajuntament de Riudoms.
 
El dia 3 de juliol es va presentar davant del Servei d’Ocupació de Catalunya
la corresponent sol·licitud d’oferta de treball, adjuntant les bases del procés
de selecció.
 
El dia 4 de juliol de 2019 des de l’Àrea d’Ofertes de l’Oficina de Treball de
Reus del Servei d’Ocupació de Catalunya, comuniquen que el número de l’
oferta és el 09/2019/19994, i que es dóna d’alta en data 04/07/2019.
 
El dia 12  de juliol de 2019 va finalitzar el termini de presentació de les
sol·licituds, i d’acord amb la documentació que consta el SOC ha tramés el
currículum vitae dels 6 candidats que s’han inscrit a l’oferta de treball que
era un dels requisits per a poder ser admesos.
 
A més a més, les persones interessades en el procés selectiu havien de
presentar una instància, segons el model annex de sol·licitud d’admissió
juntament amb el currículum i documentació acreditativa dels requisits
mitjançant fotocòpia simple, llevat del català i/o castellà que cal presentar
fotocòpia compulsada, al Registre General de l’Ajuntament de Riudoms C/
Major núm. 52 ( 43330) Riudoms, de 9.00 hores a 14.00 hores.
 
Revisada la documentació presentada pels candidats aspirants a la plaça i,
confrontada amb els requisits exigits per les bases reguladores del procés
de secció.
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a.  

b.  

c.  

d.  

 

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.- Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos en el p
rocés selectiu dalt indicat, així com els que han de fer la prova de
català, que són els següents:
 
DNI/NIE aspirant MOTIU

 
....6006V Enrique Sanz Ariño
 

 
ADMÈS. Haurà de realitzar la prova de català o acreditar equivalència 
(1) 
 

 
....9034X Francesc Anguera
Bonet

 
ADMÈS. Acredita nivell català.
 

 
....6969B Sergio Buil Ralluy
 

 
ADMÈS. Haurà de realitzar la prova de català o acreditar equivalència 
(1) 
 

 
 
Segon.- Aprovar la , en el procésrelació provisional d’aspirants exclosos
de selecció dalt indicat, pels motius que s’indiquen.
 
DNI/NIE aspirant MOTIU

 
..7241A Josep Velasco Figueras

 
NO ADMÈS: No s’acredita la titulació exigida en la
convocatòria
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....48977T Susana Armenteros Redondo

NO ADMÈS: No s’acredita la titulació exigida en la
convocatòria
 

 
...5577G Daniel Perez Perez

 
NO ADMÈS: No s’acredita la titulació exigida en la
convocatòria
 

 
(1) Títols de l'ensenyament reglat no universitari, que es corresponen amb el
nivell C1 de català.
- Títol de batxillerat (BUP), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i el BUP a
Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en
la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Per acreditar
les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a
sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació
secundària públic de la manera que determina la Direcció General
d'Innovació.
 
Tercer .- D’acord amb la Base 4ª, 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 l’entrevista.
Aquesta llista es farà pública mitjançant la seva exposició al web: www.

i al tauler d’anuncis del l’Ajuntament.riudoms.cat 
Les persones aspirants disposaran d’un termini de 2 dies per a fer esmenes
o reclamacions, si escau.
 
Quart.- Emplaçar els candidats admesos i els que aportin la documentació o
justifiquin el motiu de la seva exclusió provisional del procés de selecció, pel 
dilluns dia 22 de juliol a les dependències de la Casa de Cultura de l’
Ajuntament de Riudoms (C/ Beat Bonaventura);
 

A les 10,00 del matí, si estan admesos i han de realitzar la prova
de català.
A les 12,30 del matí, els admesos i que han acreditat o superat la
prova de català, per a realitzar l’entrevista.

 
Cinquè: Publicar aquesta resolució i els anuncis successius relatius a
aquesta convocatòria al tauler d’anuncis de la corporació i a la web
municipal www.riudoms.cat
 

Règim de recursos:
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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

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