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ACTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS DEL CONCURS LLIURE PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA 

BORSA D’INTERINITAT DE PROFESSORS/ES DE MÚSICA, EN L’ESPECIALITAT DE SAXO, DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 

 

 

A Sant Vicenç de Castellet, essent les onze hores i quinze minuts del dia 20 d’octubre de 2021, es 

reuneix el 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 Saxo, per cobrir possibles suplències i 

reforços de l’Escola municipal de Música de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb la finalitat de 

realitzar l’entrevista personal amb els aspirants declarats admesos en el procés selectiu. 

 

Segons l’acta lliurada en data 18 d’octubre, s’havia citat a les persones aspirants a comparèixer a 

l’entrevista personal, realitzada per mitjans electrònics, per completar les puntuacions. D’acord amb les 

bases, les característiques de l’entrevista són les següents: 
 

--Entrevista personal, amb el màxim d’1 punt: 

El Tribunal es reserva el dret de poder mantenir i valorar una entrevista personal amb els aspirants, que podrà 

ésser avaluada amb 1 punt, en casos d’empat o quan el desenvolupament del procés selectiu així ho aconselli. 

 

L’entrevista personal s’ha basat en valorar les següents cinc competències transversals, que es 

consideren que són bàsiques pel lloc de treball de Professor/a de Música: 

 

.comunicació, persuasió i influència 

.treball en equip i treball en xarxa 

.orientació a resultats i orientació a la qualitat 

.gestió en situacions d’estrès 

.planificació i organització 

 

El tribunal fa la valoració dels resultats de l’entrevista personal, donant els resultats següents: 

 

 

 

 

 

 

(NP) No presentat 

 

Tenint en compte que en aplicació de les bases especifiques reguladores del procés selectiu, caldrà 

obtenir una puntuació mínima d’1 punt per poder superat el procés selectiu, el tribunal proposa a 

l’Alcaldia Presidència la constitució de la borsa d’interinitat de professors/es de música, en l’especialitat 

de saxo, segons segueix: 

 

 

 

RE nº DNI 
Experiència Formació Entrevista 

personal 
TOTAL 
PUNTS 

E2021/9548 ****8006Q 0,00 0,00 NP 0,00 

E2021/9890 ****9432L 0,00 0,50 0,70 1,20 
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I perquè consti als efectes oportuns, signen els membres del Tribunal qualificador aquesta acta, per 

duplicat exemplar, en prova de conformitat. 

 

 

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 les bases específiques reguladores del concurs oposició, un recurs d’alçada contra la 

decisió del Tribunal qualificador. 

 

 

 

Lluc Basora i Pascual   Elisabet Soler i Serra   Carme Tobias i Ferrer 

 

 

 

Elisabet Plans i Roig          Dolors Garcia i Arjona 

 

Sant Vicenç de Castellet, 20 d’octubre de 2021 

NÚM. ORDRE DNI 

1 ****9432L 


