1. El dia 13 d’agost de 2011, el vicepresident de l’Entitat va aprovar les bases específiques
per la convocatòria d’una borsa de treball de professors/es de música per l’Entitat
Pública Empresarial de Serveis i Obres.
2. El dia 18 d’agost de 2021, es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
CVE 2021-07533 les bases específiques del procés selectiu.
3. Vist que el dia 28 d’agost de 2021 va finalitzar el termini per poder presentar les
sol·licituds per formar part de la convocatòria del procés selectiu d’una borsa de
treball de professors/es de música per l’Entitat.
Fonaments de Dret
1. Article 60 del Reial decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2. Bases específiques que s’ha de regir el procés selectiu per a la constitució d’una borsa
de treball per ocupar el lloc de treball de professors/es per l’Entitat Pública
Empresarial de Serveis i Obres publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona el dia 18 d’agost de 2021 de 2021 CVE 2021-007533.
3. Segons els Estatuts de Nostreserveis, s’estableix la possibilitat que el president pugui
delegar algunes funcions.
4. Segons la resolució de la presidència número 06/2021 de Nostreserveis, la
competència per dictar aquest decret correspon al vicepresident de l’Entitat.
5. Acord de Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp del 22 de febrer de 2021, pel
qual s’aprova la relació de llocs de treball i l’organigrama de funcionament intern de
l’Entitat.
RESOLUCIÓ:
Per tant resolc,
1. Aprovar provisionalment el llistat d’admesos i exclosos dels aspirants per prendre part
en la convocatòria del procés selectiu per la constitució d’una borsa de treball de
professors/es de música de l’Entitat per tal de cobrir les necessitats de recursos
humans que es puguin produir a l’Entitat:
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Fets

Número: 2021-0735 Data: 30/08/2021

Expedient 679/2021, relatiu a aprovar el llistat d’admesos i exclosos provisional de la borsa de
treball de professors/es de música.

RESOLUCIO VICEPRESIDENCIA

Jordi Alemany Ardit (1 de 1)
Vicepresident
Data Signatura: 30/08/2021
HASH: 41f1d452a8cee42e01c4e9035db4e34d

RESOLUCIÓ

EXCLOSOS

COGNOM I NOM

DNI

EXAMEN
CATALÀ

Motiu

MARCA BEAS, ESTER
BLANCO SÁNCHEZ, CATERINA

452P
042G

SI
NO

No presenta titulació sol·licitada i no presenta nivell C de català
No presenta certificat de penals ni certificat delictes sexuals

2. Els aspirants provisionalment exclosos tenen un termini de cinc dies hàbils a comptar
des
de
l’endemà
de
la
publicació
a
la
web
http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionaemnt/recursos-humans/convocatories o a
la seu electrònica de Nostreserveis, al taulell d’anuncis, per a fer esmenes o
reclamacions si escau.
3. Autoritzar la publicació d’aquesta llista provisional als taulells d’anuncis municipals, a
la pàgina web de l’Ajuntament i a les dependències de les empreses municipals.
El vicepresident de l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres
Jordi Alemany Ardit
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EXAMEN
CATALÀ
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

DNI
684X
464A
037T
130Q
469X
302G
233Q
721M
043Q
103B
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COGNOM I NOM
BIBILONI PÉREZ, JOANA
DEL VISO TAVIRA, ALBERT
CUBERO BALCELLS, MARC
GIL-PÉREZ TIZÓN, ANA MARIA
GARCIA GARCIA, SAMUEL
URRUTIA FERRÉ, DAVID
SERRA FRANCISCO, NEUS
SALAS ESCOBAR, CELIA
HUERTAS GÓMEZ, ISMAEL
DOMINGO OLARIA, ESTHER

RESOLUCIO VICEPRESIDENCIA

ADMESOS

