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Es fa públic que per Decret d’Alcaldia de data 6 de novembre de 2018 s’ha aprovat la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos corresponent al procés de selecció per la contractació interina d'un/a
professor/a de música especialitat violoncel per l'Escola Municipal de Música i la constitució d’una borsa de
treball per cobrir possibles suplències de personal de plantilla, amb les següents resolucions:
Primer.- APROVAR la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent al procés selectiu per la
contractació interina d'un/a professor/a de música especialitat violoncel per l'Escola Municipal de Música i la
constitució d’una borsa de treball per cobrir possibles suplències de personal de plantilla. A les persones
aspirants se’ls assigna un codi que coincideix amb el número de registre d'entrades, amb el qual se’ls
identificarà en el present expedient i en les successives comunicacions, notificacions i/o resolucions sobre el
present procés de selecció, als efectes de donar compliment a la normativa de protecció de dades i no
difondre la seva identificació. La llista és la següent:
ADMESOS
Registre
entrades
6213
6365

EXCLOSOS
Cap
Segon.- PUBLICAR a la pàgina web de l'Ajuntament i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Tercer.- DESIGNAR la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir el present concursoposició, que estarà integrat pels membres següents:
President: Sra. Teresa Ribas Ripoll, directora de l'Escola Municipal de Música o persona en qui delegui.
Vocals: Sr. Esteve Torramilans Lluis, cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música o persona en qui
delegui.
Sr. Xavier Ribalaygua Cladellas, tècnic de joventut, festes i tradicions persona en qui delegui.
Sr. Ernest Micàs Isus, tècnic de promoció econòmica o persona en qui delegui.
Secretària: Sra. Clara L. Palazón Huelves, tècnica de Recursos Humans, o persona en qui delegui.
No serà membre del tribunal, però estarà present en el procés de selecció, amb veu però sense vot, un
representant del personal laboral de l’Ajuntament de Montmeló.
Quart.- CONVOCAR el tribunal per l'inici del procés de selecció el dia 14 de novembre de 2018 a les 11:00
hores a l'Ajuntament de Montmeló, per realitzar la valoració de mèrits atenent que tots els aspirants estan
en possessió del certificat del nivell de suficiència de català (C1)i, per tant, no és necessari realitzar la prova
de coneixements de català.
L’Alcalde,
Pere Rodríguez Rodríguez
(Signat electrònicament)
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