RESOLUCIÓ
Identificació de l’expedient
Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i convocar als membres del
Tribunal qualificador que constituiran el concurs-oposició així com als aspirants admesos/es,
a la data, hora i lloc de realització de les proves del procés selectiu per la Borsa de Treball
de Professors/es de Música de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Relació de fets
1.- Vistes les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la Borsa de Treball de
Professors/es de Música, aprovades mitjançant resolució de l’alcaldia de data 20 de juny de
2018 i publicades en el BOPB de data 03/07/2018 núm. registre 2018025913, al tauler
d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament.
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2.- Vist l’establert en el punt 5) de les bases de la convocatòria on s’estableix que el termini
de presentació d’ instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci de la convocatòria en el BOPB. El termini per a presentar sol·licituds és del 4 al 23 de
juliol de 2018 (ambdós inclosos).
3.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies sol·licitant participar en la convocatòria de
referència, cal procedir a l’aprovació provisional de la llista dels aspirants admesos/es i, en el
seu cas, exclosos/es, conforme al disposat a les pròpies bases.
Fonaments de dret
Vista la normativa vigent en la matèria i les atribucions que aquesta m’atorga, així com les
bases reguladores de la convocatòria.
Per tant, resolc:
1.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es a l’esmentada
convocatòria, restant de la següent manera:
Admesos/es: (el llistat s’ha efectuat fent constar les quatre últimes xifres i la lletra del
DNI de cada aspirant).

Serveis
d'Administració
Electrònica

Núm.
Expedient
PMU1

Quatre últimes
xifres
9386A

PMU2

5440R

PMU3

7422T

PMU4

6961K

PMU5

2983F

PMU6

5228M
PMU7

8470F

PMU8

5150L

PMU9

8240X

PMU10

6999Z

PMU11

8041F

PMU12

8758P

Exclosos/es: Cap
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2.- El tribunal qualificador de l’esmentada convocatòria, estarà format pels següents membres:
President: Miquel Alimbau Parera, Cap del Serveis Jurídics i de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Suplent: Miguel Àngel Gutiérrez Simón.
Secretària: M. Assumpció Rodríguez Marín secretària de la Corporació.
Suplent: Cristina Pérez Buges.
Vocal: 1.- Sandra Cortiella Salvador, Tècnica de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Palausolità i Plegamans.
Suplent: Jordi Estruch Jovell.
Vocal: 2.- Teresa Muñoz Olid, Tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Palau-solità
i Plegamans.
Suplent: Esaú Soto Martínez.
Vocal: 3.- Anna Maria Cabrera Gutiérrez, designada per l’Ajuntament a proposta de l'Escola
d'Administració Publica de Catalunya.
Suplent: Marcos Fernández Rodríguez.
Vocal: 4.- Anna Soley Casas, Directora de l’Escola Municipal de Música.
Suplent: Modesto Paulino Peña Santana.
Vocal: 5.- Antonio Quiles Guirao, Professor de l’Escola Municipal de Música.
Suplent: Elisabet Caro Ugarriza.
Vocal: 6.- Manel Martín Mayench, Professor de l’Escola Municipal de Música.
Suplent: Susana Carrillo Morales.
3.- Es convoca al tribunal qualificador el dia 26 de juliol de 2018, a les 8:45 hores a l’Escola
Municipal de Música de Palau-solità i Plegamans per a portar a terme la realització del procés
selectiu establert.
4.- Es convoca als aspirants admesos per a la realització de la segona fase (prova pràctica)
que es portarà a terme el dia 26 de juliol de 2018, a les 9:00 hores a l’Escola Municipal de
Música de Palau-solità i Plegamans. Hauran de presentar-se amb el DNI.
5.- Fer pública aquesta resolució al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web
municipal, tal i com s’estableix a les bases de la convocatòria.

L’alcaldessa
Teresa Padrós Casañas

Davant meu,
La Secretaria
Mª Assumpció Rodríguez i Marín

