Entitat Pública Empresarial RIUDOMS SERVEIS
APROVACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN LA
CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA DE PROFESSOR/A DE FLAUTA
TRAVESSERA
Fets.-
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Per resolució del dia 5 d’agost de 2020 es va aprovar la convocatòria i les bases
reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb
caràcter temporal de professor/a de flauta travessera

Les Bases i la convocatòria es van publicar íntegrament a la web municipal i en
extracte al BOP de Tarragona del dia 28/08/2020. S’obrí un termini de 20 dies naturals
per a presentar les sol·licituds, el qual va finalitzar el 7/09/2020.

Per resolució de la presidència de data 9 de setembre de 2020 es va aprovar la relació
definitiva d’aspirants admesos i exclosos concedint un termini de dos dies per
presentar les al·legacions i presentar documents preceptius.

Transcorregut aquest termini resulta que:
- en data 13 de setembre l’aspirant amb DNI ....... 7034H aporta documentació
requerida per formar part de la convocatòria.
- en data 14 de setembre de 2020, l’aspirant amb DNI .......4721M aporta
documentació conforme ha presentat la documentació en temps i forma en data 25
d’agost de 2020.

Fonaments de dret.a) Arts. 91, 100, 102 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL).
b) Article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
c) Art. 291 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).
d) Art. 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (RPEL).
es formula la següent PROPOSTA :

Primer.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procés
selectiu dalt esmentat, indicat el motiu de la seva no admissió, i si s’ha de realitzar la
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prova de català per no haver-se acreditat de la manera establerta en les Bases de la
convocatòria, és la següent:
DNI/NIE ASPIRANT

ADMÈS / EXCLÒS/
MOTIU

PROVA DE CATALÀ

1/ ...8742Y Martí Santacana Plana

ADMÈS

NO

2/ ...1181C Aleix Vaqué Mur

ADMÈS

NO

3/ ...5215C M. Teresa Morera Ballester

ADMESA

SI

4/ ...5775Y Anna Jansà Bayona

ADMESA

NO

5/ ... 7034 H Altea Martínez Navarro

ADMESA

NO

6/ ... 4721M Cèlia Salas Escobar

ADMESA

NO

Segon.- Emplaçar els candidats admesos, que hagin de realitzar la prova de català,
el dimarts 15 de setembre a la Casa de Cultura a les 10 h (c/ Beat Bonaventura, 73).
Tercer.- Emplaçar els candidats admesos que hagin acreditat el nivell de català exigit
en la convocatòria o superat la prova de català, el dimecres 16 de setembre, a les
9:30 h a l’Auditori de l’Escola de Música situat al carrer de la Música, 4.
Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la web
municipal www.riudoms.cat,
Sergi Pedret Llauradó
President de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis
Riudoms, a data de la signatura electrònica.
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