
Entitat Pública Empresarial RIUDOMS SERVEIS

EXPEDIENT

La  Presidència  de  l’Entitat  Pública  Empresarial  Riudoms  Serveis,  en  data  d’avui,  ha  dictat  la  següent
resolució:

“Assumpte: Llista d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria de procés selectiu, amb caràcter urgent
a través del SOC per a la contractació d'un professor/a de violí per a l'Escola Municipal de Música.

Vist que per Resolució de la Presidència de l'Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis del dia 13 de
setembre de 2017, es va aprovar iniciar l'expedient i aprovar la convocatòria de procés  selectiu per a la
provisió d'una plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí.

Atès que aquesta convocatòria es realitza per raons d'urgència mitjançant el SOC (Servei d'Ocupació de
Catalunya) atès que les classes lectives dels alumnes ja han començat.

D'acord  amb el  apartat  5  de  les  bases  que regulen  el  procés  selectiu,  un  cop  finalitzat  el  termini  de
presentació  de  sol�licituds,  es  realitzarà  una llista  amb les  persones  admeses i  excloses  en  el  procés
selectiu fixant la data, hora i lloc de realització de les proves. Aquesta llista es farà pública mitjançant la seva
exposició a la pàgina web www.riudoms.cat i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Riudoms.

Atès que el passat dia 20 de setembre, va finalitzar el termini de presentació de sol�licituds per aquesta
convocatòria,  i  d'acord  amb  la  documentació  presentada  per  l'únic  candidat  presentat,  en  ús  de  les
atribucions que em concedeix la legislació vigent, dicto la següent resolució:

PRIMER.- Aprovar la relació d'aspirants admesos per a la realització de les proves del procés selectiu,
mitjançant el SOC, per a la contractació d'un professor/a de violí,  amb caràcter temporal per a l'Escola
Municipal de Música, i emplaçar-los per al proper dia 27 de setembre de 2017, a les 11 hores a l'Ajuntament
de Riudoms, a realitzar l'entrevista per avaluar la seva idoneïtat per al desenvolupament de les tasques a
realitzar. 

DNI

......078-K

SEGON.- Designar com a membres de la Comissió de Valoració dels candidats que es rebran del SOC, les
persones següents:

Presidenta: Sra. M. Teresa Ribas Sabaté, Directora de l’Escola Municipal de Música de Riudoms
Vocal: Sra. Carmen Alcoverro Beltrán, Secretària de l'Ajuntament de Riudoms
Secretària:  Sra.  Sonia  Morales  Ortega,  funcionària  de  l'Ajuntament  de  Riudoms  adscrita  al  Servei  de
Recursos Humans.

TERCER.-  Publicar  aquesta  resolució  i  els  anuncis  succesius  relatius  a  aquesta  convocatòria  al  tauler
d'anuncis de la corporació i a l'adreça d'internet www.riudoms.cat

QUART.- Els aspirants disposaran d'un termini de cinc dies per a presentar reclamacions o fer esmenes.

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement”.

La Secretària,

Carmen Alcoverro Beltrán
Riudoms, 22de setembre de 2017.
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