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Núm. de Decret i Data:
2022DECR001407 19/07/2022

DECRET D’ALCALDIA
Exp. 2022/003588
Ra204-22
La Junta de Govern Local, en Sessió ordinària celebrada el dia 28 de juny de 2022, va
aprovar les bases específiques reguladores del procés selectiu, amb caràcter
d’urgència, per a la creació d’una borsa de treball de PROFESSOR/A DE MÚSICA,
especialitat d’OBOÈ, a l’Escola de Música Municipal, que servirà per cobrir les
necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat mentre es mantingui
actualitzada i amb vigència com a borsa de treballadors o funcionaris propis de
l’ajuntament.
Finalitzat el termini per a la presentació de candidatures el dia 14 de juliol de 2022 i
revisats els requisits d’accés i la documentació aportada per les persones aspirants, es
procedeix a aprovar la llista de persones admeses i excloses dins la fase d’admissió.
Per tot l’anteriorment exposat i en us de les atribucions que m’atorga la Llei Reguladora
de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i del ROM

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

RESOLC:
PRIMER. Declarar admeses al procés selectiu, amb caràcter d’urgència, per a la creació
d’una borsa de treball de PROFESSOR/A DE MÚSICA, especialitat d’OBOÈ, a l’Escola
de Música Municipal, les persones aspirants següents:
Cognoms, nom

DÍAZ ROMERO LAURA
ESCALA RUIZ VANESA
TUDELA PALLEROLA ENRIC
L’admissió de les candidatures resta condicionada al compliment dels requisits a la data de
finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, així com al pagament efectiu de la taxa de
drets d’examen, dins del termini establert a la carta de pagament.

SEGON. Es convoca a les persones aspirants a la realització les proves selectives, que
es duran a terme el proper:
Dia: 20 de juliol de 2022
Hora: 09:00 hores
Lloc: Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves inicialment previstes: Prova 1 (coneixements professionals) i Prova 2 (entrevista
curricular). Finalitzada i corregida la prova 1, el tribunal establirà els horaris per a la
realització de l’entrevista de forma individualitzada.
TERCER. Aquesta Resolució, amb la relació de persones admeses, s’exposarà en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.
QUART. La publicació d’aquesta Resolució substituirà la notificació a les persones
interessades que estableix la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques.
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Així ho resol i signa l’Alcalde, Miquel Riera Rey, davant meu, el secretari, Vicenç Tur
Martí, que en dono fe i així ho certifico, als efectes de fe pública.
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