Entitat Pública Empresarial RIUDOMS SERVEIS
APROVACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN LA
CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA DE PROFESSOR DE
LLENGUATGE MUSICAL I PIANO

Fets.-
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Per resolució del dia 4 de març 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 llenguatge musical i piano.

Les Bases i la convocatòria es van publicar íntegrament a la web municipal i en
extracte al BOP de Tarragona del dia 12/08/2020.

Finalitzat el termini per a presentar les sol·licituds de participar en la convocatòria
només s’ha presentat un aspirant. Revisada la documentació presentada aporta còpia
de la presentació al Departament d’Educació de la sol·licitud d‘homologació o
convalidació de títol o estudis estrangers no universitaris (del Títol Superior de Música,
especialitat interpretació), i sent que aquesta sol.licitud no és suficient per acreditar
disposar de la titulació exigida en la convocatòria.

D’acord amb la Base 7ª de la convocatòria:

«Admissió dels aspirants
7.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’alcalde (i president de l’EPE)
dictarà resolució aprovant les llistes de persones aspirants admeses i excloses i els motius
d’exclusió, en el seu cas, que es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació, sens
perjudici de la seva publicitat a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament
(www.riudoms.cat)). Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna
notificació als interessats.
7.2 Les persones aspirants 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.
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Entitat Pública Empresarial RIUDOMS SERVEIS
7.3 En cas que es presentés alguna al·legació, el President de l’Entitat Pública
Empresarial Riudoms Gestió, mitjançant una resolució acordarà la llista definitiva de les
persones aspirants admeses i excloses. Si no es presenten al·legacions, esdevindrà
definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses.
7.4 Als efectes d’admissió del personal aspirant es tindran en compte les dades que
aquests facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat d’aquestes. 5ª
de la convocatòria.»
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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 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
1/ ...3032C Filipp Fano

ADMÈS / EXCLÒS/ MOTIU

EXCLÒS. No acredita titulació exigida

PROVA DE CATALÀ

NO

Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la web
municipal www.riudoms.cat, concedint un termini de dos dies hàbils a comptar des
de la seva publicació a l’e-tauler i a la web municipal, per esmenar defectes o
aportar documents preceptius, si escau.

Riudoms, a data de signatura electrònica
El President,
Sergi Pedret Llauradó.
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