
DECRET

Per Decret 77/2018 es va aprovar l’expedient de selecció per urgència per a la 
contractació,  en  règim  laboral  temporal  per  servei  determinat  (implantació  de 
l’administració  electrònica  i  adaptació  tractament  dades  personals),  d’Auxiliar 
Administratiu  (Categoria  professional  laboral  C2  /  IV),  per  a  la  implantació  de 
l’administració electrònica i adaptació del tractament de dades personals, jornada 
ordinària, amb formació de borsa de treball per a possibles substitucions (baixes 
per incapacitats temporals, necessitats del servei o acumulació de tasques, servei 
determinat, interinatges per possibles vacants).

La contractació és objectivament essencial pel manteniment i la continuïtat de la 
gestió ordinària municipal.

Atès que ha expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió en les 
proves de d’aquesta selecció de personal.

De  conformitat  amb  les  bases  de  la  convocatòria  aprovades  junt  amb  la 
convocatòria en Resolució d’Alcaldia 77/2018 i en virtut de l’article 20 del Reial  
Decret  364/1995,  de  10  de  març,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  General 
d’Ingrés  del  Personal  al  Servei  de  l’Administració  General  de  l’Estat  i  de 
Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de 
l’Administració General de l’Estat, i de l’article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de Bases del Règim Local,

RESOLC

PRIMER. Aprovar la següent relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos:

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:

NIF: 6393E.

EXCLOSOS:

Cap.

SEGON. Pel que fa a la prova de català, revisada la documentació presentada 
per el/l’aspirant indicar que no és necessària la realització d’aquesta prova.

TERCER.- La data de la realització de l’entrevista es fixa el DIMECRES, 2 DE 
MAIG de 2018 a les 9:30 hores a la Casa Consistorial de l’Ajuntament de La 
Riera de Gaià.

QUART.-  Designar  com  a  membres  del  Tribunal  que  han  de  jutjar  les 
corresponents proves a:



- Presidenta:  Sra.  Marta  Cajide  Barbeito,  Secretària  Interventora  de 
l’Ajuntament de la Riera de Gaià.

Suplent Presidenta: Sra Berta Ramos Unceta-Barrenechea, Interventora 
de l’Ajuntament de Torredembarra.

- Vocal:  Sr.  Francisco José Pueyo Gracia,  Secretari  Interventor,  Servei 
d’Assistència de Municipis de la Diputació de Tarragona.

Suplent:  Sra.  Carmen  Vuelta  Santín,  Secretària  Interventora,  Servei 
d’Assistència de Municipis de la Diputació de Tarragona.

- Vocal: Sra. Montserrat Caballé Palau, funcionària de l’Ajuntament de La 
Riera de Gaià.

Suplent:  Sra.  Sandra  Obiols  Palau,  funcionària  Ajuntament  dels 
Pallaressos.

- Vocal:  Sr.  Josep  Maria  Piqué  i  Cugat,  Secretari  Interventor  de 
l’Ajuntament de Creixell.

Suplent: Sr. Javier Requejo Garcìa, Viceinterventor de l’Ajuntament de 
Tarragona.

Secretària: Sra. Montserrat Caballé Palau, funcionària de l’Ajuntament 
de La Riera de Gaià.

Suplent:  Sr.  Ramón  Piñeiro  Guibernau,  Tresorer  de  l’Ajuntament  de 
Torredembarra.

CINQUÈ.- Donar publicitat d’ aquesta resolució al Tauler d’Edictes de la pàgina 
web municipal.

 

La Riera de Gaià, a 27 d’abril de 2018.

L’Alcalde-President Davant meu

La Secretària

Jaume Casas i Sordé Marta Cajide Barbeito.
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