Entitat Pública Empresarial RIUDOMS SERVEIS
APROVACIÓ PROVISIONAL 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.

Un cop revisada la documentació presentada – en temps i forma - pels candidats
aspirants a la borsa i confrontada amb els requisits exigits per les bases reguladores
del procés de secció, procedeix dictar la resolució provisional d’aspirants admesos i
exclosos, així com publicar-la al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Riudoms i a la
pàgina web de la corporació, concedint un termini de deu dies naturals per esmenar
defectes o aportar els documents preceptius.

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 dicta la següent resolució :

Primer.- Aprovar la relació provisional 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
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

CIF - Q4300255I • C/Major, 52 • 43330 Riudoms • Tel. 977 85 03 50 • Fax 977 85 12 64
e-mail: riudomsserveis@riudoms.cat • http://www.riudoms.cat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Sergi Pedret Llauradó - DNI ** (SIG) el dia 09/09/2020 a les 09:27:31

Entitat Pública Empresarial RIUDOMS SERVEIS
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

EXCLOSA. No aporta
NO
títol exigit.
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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 a l’Auditori de l’Escola de Música, situat al C/ de la Música, 4.
Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la web
municipal www.riudoms.cat, indicant que les persones aspirants que disposaran d’un
termini de 2 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució
indicada en el tauler d’anuncis per formular davant de l’òrgan que va dictar resolució
les reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que
s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació pels quals hagin estat exclosos.
Se’ls adverteix que, en el cas que no esmenin dins d’aquest termini, el defecte a ells
imputable, que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva
petició
Cinquè.- Designar als membres del Tribunal i emplaçar-los pel dia, hora i lloc de les
proves.
PRESIDENT:
Titular: Maite Ribas Sabaté, Directora de l’Escola Municipal de Música de Riudoms
Suplent: Glòria Coll Domingo, professora de l’Escola Municipal de Música de Riudoms.
VOCALS:
1er Titular: Anna Fernández Martínez professora de flauta travessera de la plantilla del
Patronat Municipal de Vila-seca.
Suplent: Xavier Pomerol, professor de la plantilla del Patronat Municipal de Vila-seca.
2on Titular: Sergi Esteve Ferré, Cap d’Estudis de l’Escola Municipal de Música de
Riudoms
Suplent: Antonieta Molas Martí, professora de l’Escola Municipal de Música de
Riudoms.
SECRETÀRIA:
Titular: Carmen Alcoverro Beltran, Secretària de l’Ajuntament de Riudoms
Suplent: Un funcionari de carrera de l’Ajuntament de Riudoms: Sònia Morales Ortega
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Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si
concorre algun dels motius de l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim
Jurídic del Sector Públic, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la
publicació a la web municipal per la qual cosa es nomenen els membres del tribunal.

Sergi Pedret Llauradó
President de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Serveis
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Riudoms, a data de la signatura electrònica.
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