Entitat Pública Empresarial RIUDOMS SERVEIS
EXPEDIENT

La Presidència de l’Entitat Pública Empresarial, en data d’avui, ha dictat la següent resolució:
“Assumpte: Constitució borsa de treball professor/a violí Escola Municipal de Música.
Vista la resolució de la Presidència de l’Entitat Publica Empresarial Riudoms Serveis del passat dia
12 de juliol de 2016, on s’acorda iniciar l’expedient i aprovar la convocatòria del procés selectiu,
mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a proveir una plaça amb
caràcter temporal de professor/a de violí.
Vist que les bases d’aquesta convocatòria van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 139, del dia 21 de juliol de 2016.
Vist que el dia 26 d'agost i posteriorment el dia 5 de setembre, mitjançant resolució de la
Presidència de l’Entitat Publica Empresarial Riudoms Serveis, es van aprovar les relacions inicial i
definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu i la realització de les proves el dia 7
de setembre de 2016 a les 10 hores, a l’Escola Municipal de Música.
Vist els resultats obtinguts i la valoració dels mèrits de l'aspirant presentat al procés selectiu, que
consten a l’acta del dia 7 de setembre del tribunal constituït per a valorar les proves d’aquest procés
selectiu.
D’acord amb les bases de la convocatòria, el tribunal dóna trasllat d’aquests resultats a la
Presidència de l’Entitat Pública Empresarial, per a la creació de la borsa de treball per a la provisió
de places amb caràcter temporal de professor/a de violí, d’acord amb la puntuació obtinguda per
l'aspirant.
Per tot això exposat, aquesta Presidència, en virtut de les facultats que legalment li han estat
atribuïdes,
DISPOSA:
PRIMER.- Constituir la borsa de treball de professor/a de violí per l’Escola Municipal de Música.
SEGON.- D’acord amb els resultats de la convocatòria, l’ordre de les persones que constitueixen la
borsa de treball, és el següent:
1.- NIF núm. .........469X
La Secretària,
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