ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
Regidoria d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans
Servei de Recursos Humans

ANUNCI
Atès que ha finalitzat el període de presentació d’instàncies de la convocatòria d’una
oferta de treball per proveir un lloc de treball, laboral temporal, de Professor/a de
música, especialitat trompa, es fa pública la relació provisional d’aspirants admesos i
exclosos que quedarà elevada a definitiva si no hi ha reclamacions, així com la
designació del tribunal i el calendari de les proves.
PRIMER.- Fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà
elevada a definitiva si no hi ha reclamacions.
Llista d’aspirants
Admesos

DNI

Nivell de Català

18222314N

C

47177417R

C

52785137E

C

Exclosos: no en consten.

Contra la llista d’aspirants admesos i exclosos es podrà interposar reclamació en el
termini de 10 dies, a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci a la pàgina
web municipal.
SEGON.- Fer públic el nomenament dels membres del tribunal qualificador.

PRESIDENT TITULAR

PRESIDENT SUPLENT

Mireia Coll Rovira
Cap de Servei d’Escoles Musicals

LUIS
MIQUEL
OSUNA
Director EMAID

QUINTANA

VOCAL TITULAR

VOCAL SUPLENT

Emilio Serrano Martínez
Jordi Pauli Safont
Director de l’Escola i Conservatori
Professor de Música
de Música
Martí Marsal Riera
Professor de Música

Francesc Serra Golsa
Professor de Música

Mª Josep Carbonell Guillamont
Isabel Pla González
Cap d’Estudis de l’Escola i Professor de Música
Conservatori de Música
Immaculada Navarro Freixedas

Mònica Jardí Marqués

Tècnica de RH

Tècnica de RH

Secretari: recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir del
personal administratiu que correspongui.
L'abstenció i la recusació dels membres dels tribunals o òrgans seleccionadors s'han
d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER.- Fer pública la data d’inici de les proves de selecció.
DIA

HORA

26/06/2017

9:30

Prova de Català nivell C*

27/06/2017

10:00
10:25
10:50

Prova
Pràctica
alumnat
elemental
(trompa):
els
aspirants seran cridats per
odre del DNI.

11:30
11:55
12:30

Prova
Pràctica
alumnat
Conservatori (trompa): els
aspirants seran cridats per
odre del DNI.

27/06/2017

27/06/2017

16:00
16:15
16:30

PROVA

Interpretació: els aspirants
seran cridats per ordre del
DNI.
(només
estaran
convocats els aspirants que
hagin
superat
la
prova
Pràctica)

LLOC
Aula 18 i 19 de l’IMET (C.
Unió, 81-87 de Vilanova i
la Geltrú)
Escola de Musica i
Conservatori
Municipal
Mestre Montserrat (C.
Escorxador, 4 de Vilanova
i la Geltrú)
Escola de Musica i
Conservatori
Municipal
Mestre Montserrat (C.
Escorxador, 4 de Vilanova
i la Geltrú
Escola de Musica i
Conservatori
Municipal
Mestre Montserrat (C.
Escorxador, 4 de Vilanova
i la Geltrú

* Els aspirants que han acreditat el nivell C de català, tal i com consta en la relació
d’aspirants admesos, no hauran de realitzar la prova de Català.
Aquest calendari es podrà modificar en funció del nombre d’aspirants que vagin
superant les diferents proves. La confirmació de la data, hora i lloc de la prova
següent es confirmarà amb la publicació dels resultats de les proves que es vagin
desenvolupant.
La relació definitiva d’aspirants i les llistes amb els resultats de les proves es faran
públics a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’apartat “Ofertes de
treball” (http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/ofertes_de_treball.html), o en el lloc
que s’indiqui el dia de la realització de la prova.
Vilanova i la Geltrú, 16 de juny de 2017

Glòria Garcia Prieto
Segona tinenta d’Alcaldia
i regidora d’Economia, Hisenda,
Seguretat i Recursos Humans

