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Aprovació llista persones admeses i realització de l'entrevista del procés
selectiu, mitjançant el SOC, per al nomenament com a funcionaris interins
de places d'auxiliars administratius/ves.

Fets
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 5 de setembre de 2022, es va
acordar aprovar les bases que han de regir el procés selectiu, mitjançant
el Servei d'Ocupació de Catalunya, per al nomenament com a funcionari/ària
interí/na de places d'auxiliars administratius/ves.
Així mateix també es va aprovar realitzar la convocatòria mitjançant el Servei
d'Ocupació de Catalunya, per aquest motiu, el passat dia 6 de setembre es va
fer arribar a l'OTG la corresponent oferta amb els condicionants que
estableixen les bases, per tal de poder realitzar els corresponent procés de
selecció i posteriorment els nomenaments.
A les bases aprovades, es va establir un termini de set dies naturals per
inscriure's a l'Oferta de Treball, comptats des del dia següent a la seva
presentació al Servei d'Ocupació de Catalunya. La oferta va ser registrada en
data 7 de setembre amb l'identificador 09 2022 22468, per tant el termini de
presentació de currículums per part del SOC a l'Ajuntament ha estat del dia 8 al
14 de setembre de 2022 (ambdós inclosos).
En data 15 de setembre, ja es disposa de tots els currículums tramesos per
part del SOC, (26 currículums). D'aquests candidats en principi tots reuneixen
els requisits sol·licitats a l'oferta presentada, per aquest motiu, es realitza el
llistat de persones admeses al procés selectiu per a la valoració de mèrts.
D'acord amb les bases de la convocatòria, la llista d'admesos es farà pública
mitjançant la seva exposició a la pàgina web (www.riudoms.cat) així com també
s'avisarà a les persones mitjançant una trucada telefònica, i si es disposa per
correu electrònic, emplaçant-los a l'entrevista.
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Fonaments de dret
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL).
- 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).
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- Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMC).
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal
al servei de les entitats locals (RPEL).
- Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei General de la Seguretat Social

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Aprovar el llistat de les persones admeses provisionalment al procés
selectiu, d'acord amb els currículums vitaes tramesos a aquest Ajuntament de
Riudoms pel Servei d'Ocupació de Catalunya, pel nomenament com a
funcionari/ària interí/na de places d'auxiliars administratius/ves. i fixar la data,
hora i lloc de la realització de les entrevistes per part de la comissió de
valoració que indiquen les bases aprovades.
ABASOLO GARCÍA DE LA REINA, RAQUEL
AGUILAR PINAR, ARANTZA
BUITRAGO REYES, ESTER
CAMPOS GONZALEZ, NOELIA
CANO MOLINA, CRISTINA
DE LA CRUZ FERRANT, RAQUEL
DELGADO TRASOBARES, RAQUEL
DOLCET PORTER, NÚRIA
FONT BAIGES, MARTA
FONTBONA NAVARRO, LARA
GANDIA VILALTA, MARTA
GINER GIL, MARIA DEL MAR
GONZALEZ NOGUES, SONIA
GONZÁLEZ PALACIOS, ESTEFANIA
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INVERNON INVERNON, AINA
LABELLA RUEDA, AURORA
LOPEZ PEREZ, DAVID
MATAS PAMIES, NATALIA
MIRO FARNOS, NEUS
NUÑEZ MUÑOZ, ANTONIA
SALVAT GARCÍA DE MATEOS, SERENA
SANCHEZ MAS, VANESSA
SUBIRA CARRASCO, MONTSERRAT
VAQUERO CHACÓN, ZAIDA
VICTORIO ROMAN, JESSICA
VÁZQUEZ OLMO, MARIA JOSÉ
Segon.- Emplaçar els candidats admesos, el dia 21 de setembre de 2022, a la
Sala d'Actes de la Casa de Cultura, situada al carrer Beat Bonaventura, núm.
73 a les 9h.30m.
Donat que als currículums que ha facilitat el Servei d'Ocupació de Catalunya a
aquest Ajuntament de Riudoms, no s'acompanya la documentació acreditativa
dels requisits indicats a les bases per ser admesos en el procés, que
son: Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària
Obligatòria o equivalent i acreditar el coneixement de la llengua catalana de
nivell C1 (certificat de suficiència de català), en el cas que en el moment de
personar-se a realitzar la corresponent entrevista, no ho acreditin
documentalment, quedaran exclosos del procés selectiu.
Els aspirants hauran de venir a l'entrevista proveïts de la documentació
acreditativa original, tant dels requisits per participar a la convocatòria, així com
dels mèrits que vulguin que es computin
Tercer.- Publicar aquesta resolució a la pagina web municipal (www.riudoms.
cat).
Quart.- Designar als membres de la Comissió de Valoració, i emplaçar-los pel
dia, hora i lloc de l'entrevista:
PRESIDENTA:
Sra. Sonia Morales Ortega, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Riudoms
VOCALS:
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Sra. Edita Mestre Guinart, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Riudoms
SECRETARI/A:
Sra. Sílvia Ortiz Xifré, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Riudoms.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda
davant el Jutjat Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de
l'endemà de la seva notificació.

Sergi Pedret Llauradó
Alcalde
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