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DECRET D’ALCALDIA
Assumpte:
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT DE PROFESSORS/ES DE MÚSICA, EN
L’ESPECIALITAT DE FLAUTA TRAVESSERA, PER A COBRIR POSSIBLES SUPLÈNCIES O
REFORÇOS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ
DE CASTELLET.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Considerant que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 1 de setembre
d’enguany, es van aprovar les bases específiques reguladores per a la constitució d’una borsa
d’interinitat de Professors/es de Música, en l’especialitat de Flauta travessera, mitjançant la
modalitat de concurs lliure i per la via d’urgència, per poder cobrir possibles suplències o reforços
de l’Escola municipal de Música de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/ - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Considerant que les esmentades bases i la convocatòria van ser publicades al BOPB de data 10
de setembre d’enguany, al web municipal i al tauler d’anuncis oficials, als efectes de què les
persones interessades poguessin presentar les seves sol·licituds durant el termini de deu dies
naturals, que es van escaure durant el període comprès entre els dies 11 al 24 de setembre
actual, ambdós inclosos, i en el qual es van presentar un total de set escrits per formar part del
procés selectiu.
Considerant que després de dur a terme tota la tramitació administrativa de l’expedient, en dates
18 i 27 d’octubre d’enguany es va dur a terme el concurs lliure, el resultat del qual va ser exposat
a informació pública durant cinc dies hàbils, per a què les persones interessades poguessin
presentar els escrits que consideressin adients per a la defensa dels seus drets, sense que s’hagi
presentat cap escrit d’al·legació al respecte.
Considerades les actes lliurades pel tribunal qualificador del concurs lliure, a través de la qual es
proposa a aquesta Alcaldia la constitució de la borsa d’interinitat de Professors/es de Música, en
l’especialitat de Flauta travessera, per a cobrir possibles suplències o reforços del personal de
l’Escola Municipal de Música de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, formada per sis
persones aspirants, que van ser les que van superar el procés de selecció.
Considerant el què disposa l’article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, l’article 19 i següents de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la
reforma de la funció pública, articles 63 i següents del Reglament del personal al servei de les
Entitats Locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i l’article 42 i següents del Decret
Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i el 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, en matèria de funció pública.
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FONAMENTS DE DRET

Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de
juliol.
Bases reguladores del procés selectiu, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió
celebrada el dia 1 de setembre d’enguany.
Actes lliurades pel Tribunal qualificador en dates 18 i 27 d’octubre de 2021.
Considerant el que estableix la normativa vigent sobre aquesta matèria i d’acord amb allò establert
en l’art. 21 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local.

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://www.svc.cat/atencio-ciutadana/tramits-i-gestions/validador/ - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Considerant el decret l’Alcaldia-Presidència núm. 117, del 7 de febrer del 2020 de delegació i
facultats genèriques i especifiques als regidors.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER: CONSTITUIR una BORSA D’INTERINITAT de Professors/es de Música, en l’especialitat
de Flauta travessera, per poder cobrir possibles suplències o reforços de l’Escola municipal de
Música de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, en l’esmentada disciplina musical, d’acord
amb l’ordre següent:
Núm. Ordre
1
2
3
4
5
6

DNI
****4015A
****5752A
****1768Q
****3256M
****1841T
****6306K

SEGON: L’esmentada borsa d’interinitat entrarà en vigor el dia 9 de novembre de 2021 i tindrà
vigència durant el període de 2 anys, en aplicació de la base novena de les bases específiques
reguladores del procés selectiu.
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TERCER: Disposar que qualsevol suplència o reforç que es precisi dur a terme en relació al lloc
de treball de Professor/a de Música, en l’especialitat de Flauta travessera, sigui cobert amb el
personal que forma part de la borsa d’interinitat creada.
QUART.- NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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