
Entitat Pública Empresarial RIUDOMS SERVEIS

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

"La base setena de la convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la
provisió d’una plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí, estableix que finalitzat el termini de
presentació de sol�licituds, la Presidència de l’Entitat Pública Empresarial, en el termini màxim de 30
dies, dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. 

Atès que el  passat  dia 10 d’agost de 2016, va finalitzar  el termini de presentació de sol�licituds per
aquesta  convocatòria,  i  d’acord  amb  la  documentació  presentada  pels  candidats,  dicto  la  següent
resolució:

Primer.- Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos, per a la realització de les proves del procés
selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió d’una
plaça amb caràcter temporal de professor/a de violí.
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Segon.- D’acord amb la base novena de la convocatòria del procés selectiu, les proves corresponents,
són de caràcter obligatori i eliminatori i l’ordre de realització de les proves serà:

- Prova de català
- Prova de castellà
- Prova pràctica
- Entrevista personal i valoració de currículum
- Valoració de mèrits

Tercer.- Vist que l’aspirant admès ha acreditat disposar del nivell suficient de català, és convoca per a la
realització de la resta de proves, el dia 7 de setembre de 2016, a les 10 del matí, a l’Escola Municipal de
Música, situada al carrer de la Música, núm. 4. 

L’aspirant ha d’anar proveït del DNI. Està previst, si és possible, realitzar la totalitat de les proves aquest
mateix dia.

Quart.- Es concedeix un termini de deu dies naturals, a comptar des de dia següent al de la publicació
d’aquesta resolució  al  tauler  d’anuncis  i  a  la  pàgina web de la Corporació,  per  esmenar defectes  o
aportar els documents preceptius. D’acord amb les bases de la convocatòria, transcorregut el termini per
a  poder  presentar  esmenes,  l’Alcaldia  dictarà  una nova resolució  amb la  llista  definitiva  d’aspirants
admesos i exclosos, que es publicarà de nou al tauler i a la pàgina web de la Corporació.

Cinquè.- Publicar aquesta resolució i els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria al tauler
d’anuncis de la corporació i a l’adreça d’internet http://www.riudoms.cat

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement”.
La Secretària,

Marta Cuesta García
Riudoms, 26 d'agost de 2016.
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