Entitat Pública Empresarial RIUDOMS SERVEIS

ANUNCI

Mitjançant Resolució de la Presidència d’avui dia 23 d’octubre de 2015, s'ha fet pública la relació definitiva d’aspirants
admesos i exclosos, la composició del tribunal i la data d’inici del procés selectiu convocat per aquest Ajuntament per a
la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal de professor/a de llenguatge
musical i piano, de l’Escola Municipal de Música.
Vist que la documentació presentada pels dos candidats, compleix tots els requisits de la convocatòria i donat que no
és necessari concedir el termini de deu dies naturals per esmenar defectes o aportar els documents preceptius, dicto la
següent resolució:
Primer.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos, per a la realització de les proves 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 llenguatge
musical i piano.
Núm. DNI
39926990W
47769130Q
Segon.- D’acord amb la base novena de la convocatòria del procés selectiu, les proves corresponents, són de caràcter
obligatori i eliminatori, i donat que ambdues candidates han justificat disposar del nivell de català exigit a la
convocatòria, l’ordre de realització de les proves serà:
-

Prova pràctica
Entrevista personal i valoració del currículum
Valoració de mèrits

Tercer.- Les persones declarades admeses, són convocades per a la realització del procés selectiu, el dia 11 de
novembre de 2015, a les 11 hores, a l’Escola Municipal de Música, situada al carrer de la Música, núm. 4. Els aspirants
hauran d’anar proveïts del DNI. Està previst, si és possible, realitzar la totalitat de les proves aquest mateix dia.
Quart.- El tribunal qualificador, quedarà constituït amb els següents membres:
PRESIDENT:

Titular: Sra. Maite Ribas Sabaté, Directora de l’Escola Municipal de Música.
Suplent: Sra. M. Teresa Ollé Escoté, professora de l’Escola Municipal de Música

VOCALS:

Titular: Sr. Josep Francesc Solórzano García, professor de grau superior proposada pel
Conservatori Professional de Música de Vila-seca.
Suplent: Sra. Carmen Gómez Gómez, professora de grau superior proposada pel
Conservatori Professional de Música de Vila-seca.
Titular: Sra. Milagros Pastor Téllez, professora de grau superior proposat/da pel Servei
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona
Suplent: Sra. Rosa Ana García Sierra, professora de grau superior proposat/da pel Servei
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.
Titular: Sr. Sergi Esteve Ferrer, Cap d’Estudis de l’Escola Municipal de Música.
Suplent: Sra. M. Antònia Molas Martí, professora de l’Escola Municipal de Música.

SECRETARI:

Titular: Sra. Sonia Morales Ortega, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Riudoms.
Suplent: Sra. Sílvia Ortiz Xifré, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Riudoms.

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 es fa pública per a general coneixement.

Josep M. Cruset Domènech, President EPE Riudoms Serveis
Riudoms, 23 d’octubre de 2015
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