ANUNCI DEL PATRONAT DE MUSICA DE VILA-SECA
ASSUMPTE: Convocatòria de procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de professor
de música, GUITARRA, especialitat INSTRUMENTS DE CORDA POLSADA.
La Presidència del Patronat Municipal de Música, mitjançant decret de 30 de juliol de 2019, ha aprovat
la convocatòria del procés selectiu, amb tràmit d’urgència, per a la constitució d’una borsa de treball de
professor de música, GUITARRA, especialitat INSTRUMENTS DE CORDA POLSADA, que es regirà
per les bases aprovades i publicades al BOPT núm. 238 de 13 de desembre de 2018 i pel que
s’especifica a continuació:
CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
DE PROFESSOR DE GUITARRA, ESPECIALITAT INSTRUMENTS DE CORDA POLSADA, DEL
PATRONAT DE MÚSICA DE VILA-SECA. Exp 61/2019. Tramitació urgent.
Per decret de la presidència del Patronat Municipal de Música es van aprovar les bases del procés de
selecció per a la constitució d’una borsa de treball de professors de música de diferents especialitats
per a cobrir baixes, substitucions o situacions sobrevingudes, del professorat del Patronat Municipal de
Música, amb contractes de caràcter temporal.
Les bases íntegres es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (número d’inserció
2018-10447), a la seu electrònica i a la web del Patronat Municipal de Música.
Es convoca el procés de selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de professor de música de
l’especialitat de GUITARRA, especialitat INSTRUMENTS DE CORDA POLSADA, el qual es regirà per
les bases esmentades anteriorment i per les especificacions que s’indiquen a continuació:
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest procés selectiu és la constitució d’una borsa de treball de professor de música de
l’especialitat de GUITARRA, especialitat INSTRUMENTS DE CORDA POLSADA per a impartir classes
a l’Escola Municipal de Música i al Conservatori Professional, mitjançant un contracte laboral temporal.
Segona. Requisits
Complir els requisits genèrics que s’estableixen a la base 1 de les bases generals als quals s’hi haurà
d’afegir la titulació específica per a professor/a de GUITARRA, especialitat INSTRUMENTS DE CORDA
POLSADA, consistent en el Títol superior de Música, especialitat GUITARRA i Títol superior de Música
especialitat INSTRUMENTS DE CORDA POLSADA o equivalent.
Tercera. Publicitat
La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica i al lloc web del
patronat Municipal de Música.
Quarta. Instàncies i admissió
Els aspirants hauran de presentar una instància juntament amb tota la documentació que determina la
base 5 de les bases generals així com la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per tal
que la comissió de valoració els pugui quantificar.
El model d’instància es troba a https://seumusica.vila-seca.cat/ca/web/guest/personal.
Cinquena. Termini de presentació d’instàncies
Les persones interessades en participar en aquest procés selectiu han de presentar la seva sol·licitud
en el termini màxim de 10 dies naturals al Registre al Registre General del Patronat Municipal de Música
de Vila-seca (av. Generalitat, 27 – 43480 Vila-seca), de 9.00 hores a 14.00 hores.
En cas que aquest estigui tancat per vacances escolars, s’haurà de presentar al Registre General de
l’Ajuntament situat al carrer de la Font, núm. 12, de Vila-seca. Si l’últim dia de presentació d’instàncies
és festiu, s’entendrà que la data límit passa al dia hàbil següent.
Sisena. Comissió de valoració
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La comissió de valoració estarà constituïda per:
President:
Titular: Montserrat Masdeu Bultó, secretària delegada del Patronat
Suplent: Adolf Barceló Barceló, secretari general de l’Ajuntament
Vocals:
Titular: Josep F. Solórzano Garcia, director
Suplent: Salvador Parra Segura, cap d’estudis
Titular: Enrique Malo Lop, Cap de Departament Guitarra.
Suplent: Heidrun Bergander, Cap del Departament de Música de Cambra
Titular: Fernando Rodríguez, professora de flauta travessera
Suplent: Xavier Pastrana, professor del Conservatori
Titular: Francesc Pascual Turdiu, tècnic d’Administració General de l’Ajuntament
Suplent: Alfred Ventosa Carulla, tècnic d’Administració General de l’Ajuntament
Secretària: Mercè Sariol Sánchez, responsable dels serveis administratius. Actuarà de suplent: Anna
M. Molina Marí
Setena. Proves selectives
El procés selectiu consistirà en una part pràctica (llengües+exposició oral+entrevista) i en la valoració
de mèrits. El detall de les proves consta a la base 4 de les bases generals.
Vuitena. Resta de disposicions
La resta de disposicions que regulen la resolució del procés selectiu i el funcionament de la borsa són
les que figuren a les bases generals.
La publicació dels anuncis i comunicats derivats d’aquest procés selectiu s’efectuarà a la seu electrònica
del Patronat Municipal de Música, https://seumusica.vila-seca.cat.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la
publicació d’aquesta convocatòria en el BOPT, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de
l’endemà d’aquesta publicació

Vila-seca, 30 de juliol de 2019

La presidenta,

Àngels Poblet Antonio
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