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La Presidència de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis, en data d’avui, ha dictat la següent 
resolució: 
 
 
 
“Assumpte: Aprovació llista definitiva aspirants admesos i exclosos. 
 
 
Mitjançant resolució de la Presidència de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis del passat dia 9 
de març de 2016, es va aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, de la convocatòria 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 violoncel. 
 
D’acord amb la base setena de la convocatòria, la resolució declarant aprovada la llista provisional 
d’aspirants admesos i exclosos, s’ha publicat al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació, i s’ha 
concedit un termini de deu dies naturals per poder-hi esmenar defectes o aportar els documents 
preceptius. 

Atès que ahir dia 20 de març de 2016, va finalitzar el termini per poder esmenar defectes o presentar 
documents o reclamacions, i d’acord amb la documentació presentada pels candidats, i en ús de les 
facultats que m’atorga la legislació vigent, adopto la següent resolució: 

Primer.- Aprovar la relació definitiva 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 violoncel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segon.-  L’aspirant admès que a continuació es relaciona, no ha acreditat disposar del nivell suficient de 

català (nivell C1), i per tant haurà de realitzar la corresponent prova de català. 
 
 

 
 
La prova de català tindrà lloc el dia 1 d’abril de 2016, a les 10 del matí, a l’Escola Municipal de Música, 
situada al carrer de la Música, núm. 4. 
 
Tercer.-  La resta d’aspirants declarats admesos, són convocats per a la realització de la resta de proves, 

el mateix dia 1 d’abril de 2016, a 3/4 d’11 del matí, 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.- 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, 21 de març de 2016. 
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