DECRET INICIAL ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA DE CONSTITUCIÓ DE BORSA DE
TREBALL PER A PROFESSORAT EN L’ESPECIALITAT DE TUBA DEL PATRONAT DE L’ESCOLA DE
MÚSICA DE L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT.
Vist les bases reguladores de la convocatòria aprovades per resolució de la Presidència del Patronat en
data 28 d’agost i publicades al BOPT de 5 de setembre de 2019.
Atès que finalitzat el termini previst per a la presentació de sol·licituds de participació, correspon a aquesta
alcaldia aprovar la relació de candidats admesos i exclosos d’acord amb el contingut de la base cinquena.
En conseqüència,
S’acorda,
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud dels candidats aspirants aptes, constatant que tots ells reuneixen els
requisits de participació establerts en la base segona:
Especialitat Tuba:

PAU DONAT PONS
OLIVIA CASAS BUENDIA
JORGE DE LA TORRE TARRASA
JUAN JOSE PALACIONS VERA
CARLES CONSTANCIO RIERA
SEGON.- Declarar exclosos per no acreditar el nivell de formació mínim requerit:
TERCER.- Els candidats que no han acreditat el nivell requerit de coneixement de llengua catalana i que, en
conseqüència, han de realitzar aquesta prova són:

JUAN JOSE PALACIONS VERA
Durant un termini de 10 dies a comptar des de la publicació d’aquesta resolució (data límit 1 d’agost), es
poden sol·licitar esmenes a aquest acord, de conformitat amb el que preveu l’art.78 del Decret 214/1990,
reglament del personal al servei de les entitats locals. En cas que no es presenti cap al·legació s’entendrà
definitivament aprovada aquesta llista d’admesos.
QUART.- La composició de l’òrgan de selecció, és la següent:
President/a:
Titular:
Suplent:

Sra. Laura Llorens Martínez, Directora de l’Escola de Música Xavier Barceló.
Sr. Alexis Castillo Gonzàlez, Gerent del Patronat de l’Escola de Música.

Vocal 1:

Sr. Alexis Castillo Gonzàlez, Gerent del Patronat de l’Escola de Música.

Vocal 2:

Sr. Senent Domingo Pérez, professor de l’Escola de Música Xavier Barceló.

Vocal 3:

Sr: Emilio Jose Cabello López, professor de l’Escola de Música Xavier Barceló.

Vocal 4:

Sr. Carlos Martí Frasquier, professor de l’Escola de Música Xavier Barceló.

Actuarà com a secretari del Tribunal un dels vocals.

CINQUÈ.- La data, l’hora i el lloc de celebració dels exercicis de l’oposició són els següents:
Entrevista curricular (Fase 3):
Especialitat Trombó:

PAU DONAT PONS
OLIVIA CASAS BUENDIA
JORGE DE LA TORRE TARRASA
JUAN JOSE PALACIONS VERA
CARLES CONSTANCIO RIERA

Entrevista curricular
04/10/2019 - 11:00
04/10/2019 - 11:00
04/10/2019 - 11:00
04/10/2019 - 11:00
04/10/2019 - 11:00

Els aspirants han de comparèixer a l’Escola Municipal de Música Xavier Barceló de l’Hospitalet de l’Infant
(C/ Alamanda, 3) al dia i l’hora indicats en la llista anterior.
La prova de coneixements de llengua catalana (Fase 1) es durà a terme en una data posterior encara per
determinar, i serà comunicada individualment a cadascú dels aspirants implicats. El resultat de les proves és
publicaran a la web municipal.
SISÈ.- De conformitat amb les Bases de la convocatòria, aquesta resolució es publicarà a web municipal:
www.vandellos-hospitalet.cat, substituint la notificació als interessats, de conformitat amb el que disposa la
normativa vigent en matèria de règim jurídic de les administracions publiques i el procediment administratiu
comú, i es concedirà un termini de 10 dies, comptats des de la publicació d’aquesta resolució per a
subsanacions i possibles reclamacions.
Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de 10 dies següents a comptar des de la
presentació de les mateixes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions
s’entendran desestimades.
SETÈ.- Donar compte d’aquesta resolució als membres del Tribunal i al Departament de recursos humans.
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a 24 de setembre de 2019.

