ACTA DE VALORACIÓ DEL RECURS PRESENTAT PER UNA PERSONA ASPIRANT CONTRA
L’ACTA DE RESULTATS PROVISIONALS DEL PROCÉS SELECTIU, PER LA VIA D’URGÈNCIA,
PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT DE PROFESSORS/ES DE MÚSICA, EN
L’ESPECIALITAT DE FLAUTA TRAVESSERA, DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE
CASTELLET.

A Sant Vicenç de Castellet, essent les deu hores del dia 27 d’octubre de 2021, es reuneixen a
l’Ajuntament els membres del Tribunal qualificador del concurs lliure, per la via d’urgència, per a la
constitució d’una borsa d’interinitat de Professors/es de Música, en l’especialitat de Flauta travessera,
per cobrir possibles suplències i reforços de l’Escola municipal de Música de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet, amb la finalitat d’estudiar i valorar l’escrit d’al·legació presentat per una persona
aspirant contra l’acta de resultats feta pública en data 18 d’octubre actual.
L’aspirant amb DNI 8533Z presenta un escrit d’al·legació, en data 23 d’octubre, contra l’acta de
resultats lliurada pel tribunal i publicada en data 18 d’octubre, a través del qual sol·licita que se li valori
una formació que no hauria estat valorada en el concurs, i que presenta amb l’esmentat escrit.
El tribunal constata que la documentació de referència, relativa a diversos cursos de formació, no va ser
presentada en temps i forma, durant el termini per a la presentació de sol·licituds, i en aplicació de la
base cinquena de les bases reguladores del procés de selecció, que disposa textualment que el fet de
relacionar els cursos com a mèrits al·legats, sense justificar-los amb la sol·licitud, no obrirà un nou
termini de subsanació, considera que no ha de ser tinguda en compte ni valorada en el concurs lliure.
En conseqüència, el tribunal es ratifica amb la valoració de mèrits duta a terme en data 18 d’octubre, en
fase de concurs lliure, que va donar lloc als resultats que s’hi fan constar, i es ratifica en elevar la seva
proposta a l’Alcaldia Presidència de la constitució de la borsa d’interinitat, per ordre de puntuació,
segons segueix:
Núm. Ordre
1
2
3
4
5
6

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

Contra aquesta acta es pot interposar, en virtut de l’article 121 de la Llei 39/2015, del Procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en
concordança amb la base onzena de les Bases específiques reguladores del concurs, un recurs
d’alçada contra la decisió del Tribunal qualificador, com a Òrgan que elevarà a l’Alcaldia Presidència la
proposta de constitució de la borsa d’interinitat.

Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat

I perquè consti als efectes oportuns, signen els membres del Tribunal qualificador aquesta acta, per
duplicat exemplar, en prova de conformitat.

Lluc Basora i Pascual

Elisabet Soler i Serra

Elisabet Plans i Roig

Carme Tobias i Ferrer

Dolors Garcia i Arjona

Sant Vicenç de Castellet, 27 d’octubre de 2021
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