ANUNCI
SOBRE L’APROVACIÓ DEL LLISTAT DEFINITIU D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS,
DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I FIXACIÓ DE LA DATA DEL
CONCURS LLIURE, I PER LA VIA D’URGÈNCIA, PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA 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.

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.
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 d’enguany, ambdós
inclosos, havent presentat un total de set (7) escrits de sol·licitud per formar part del procés
selectiu.
Per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2021LLDC000980, de data 30 de setembre d’enguany,
es va aprovar el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos, i també es van designar els
membres del Tribunal qualificador de l’esmentat concurs lliure, a la vegada que es va aprovar la
data per a la celebració del concurs, que va ésser exposat a informació pública a la web municipal,
als efectes de que les persones interessades poguessin presentar els seus escrits de reclamació
i/o al·legació en el termini de cinc dies hàbils, comptats des del dia 4 al 8 d’octubre, ambdós
inclosos, sense que s’hagi presentat cap escrit al respecte.
En conseqüència, per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2021LLDC001039, de 13 d’octubre,
s’ha aprovat el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu, segons el
següent detall (es fan constar, per a la identificació dels aspirants el número del registre d’entrada de la sol·licitud,
així com el DNI anonimitzat):

ASPIRANTS ADMESOS
RE nº

DNI

E2021/9511

****4015A

E2021/9512

****1841T

E2021/9529

****1768Q
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E2021/9574

****5752A

E2021/9682

****6303K

E2021/9723

****3256M

ASPIRANTS EXCLOSOS
RE nº

DNI

E2021/9790 ****6345F

Així mateix, i segons s’ha fet constar, s’han RATIFICAT els membres que formaran part del
Tribunal qualificador del concurs lliure, en aplicació de les bases específiques reguladores del
procés selectiu, que estarà format per les següents persones:
. President.

. Vocals.

Titular: Manel Martínez Mira, secretari de l’Ajuntament
Suplent: Lluc Basora i Pascual, funcionari de l’Ajuntament
Titular: Elisabet Soler i Serra, Directora de l’Escola municipal de Música
Suplent: Marc Rodríguez i Ballarà, professor de l’Escola municipal de Música
Titular: Carme Tobias i Ferrer, professora de l’Escola municipal de Música
Suplent: Joan Miranda i Vallès, professor de l’Escola municipal de Música
Titular: Elisabet Plans i Roig, professora de l’Escola municipal de Música
Suplent: Alejandro Molas Cruces, professor de l’Escola municipal de Música

. Secretària.

Titular: Dolors Garcia i Arjona, Tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament
Suplent: Sandra Martínez i Jiménez, tresorera accidental de l’Ajuntament

Finalment, s’ha ratificat que el concurs i valoració dels mèrits es dugui a terme el dia 18 d’octubre
de 2021.
El que s’exposa a informació pública en el tauler d’anuncis oficials i a la seu electrònica de
l’Ajuntament (www.svc.cat), per al coneixement de les persones interessades.

Sant Vicenç de Castellet, 13 d’octubre de 2021
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