ANUNCI
EXP X2021001660

Aprovació de la relació provisional d’admesos i exclosos, composició del tribunal
qualificador i data de les proves del procés de selecció per cobrir amb caràcter laboral
interí dos llocs de treball de professors/es destinats/des a l’Escola Municipal de Música
de Tremp, en les especialitats de Flauta Travessera i Piano.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2021DECR000974, de 10 de setembre de 2021, s’ha dictat
resolució, amb la part dispositiva següent:
Resolc:
PRIMER: Aprovar la següent llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses en el procés de selecció per cobrir amb caràcter laboral interí dos llocs de
treball de professors/es destinats/des a l’Escola Municipal de Música de Tremp, en les
especialitats de Flauta Travessera i Piano
Relació d’admesos:
Especialitat Flauta Travessera
Identificació
ESQUIAGA VENANCI, Martin

Situació
Admès

Prova de Català
Exempt

Situació
Admès

Prova de Català
Exempt

Situació

Motiu

Situació
Exclosa

Motiu
Manca acreditació base
2.2.1

Especialitat Piano
Identificació
LOPEZ GONZALEZ, Arnau
Relació d’exclosos:
Especialitat Flauta Travessera
Identificació
CAP
Especialitat Piano
Identificació
CAZORLA ALARCON, Marta

SEGON: Nomenar els membres del Tribunal Qualificador, que estarà integrat pels
membres següents:

President:
Titular: Sra. Patricia ESPAÑOL ESTEVE, Directora de l’Escola Municipal de Música.de
Tremp
Suplent: Persona en qui delegui.
Vocals:
Titular: Sr. Sergi DEL RIO RAMON, Cap d’Estudis de l’Escola Municipal de Música.de
Tremp
Suplent: Persona en qui delegui.
Titular Sr. Jordi CASANOVAS i GOMEZ, cap de Negociat de RRHH de l’Ajuntament de
Tremp.
Suplent: Persona en qui delegui.
Secretari/ària:
Actuarà amb aquesta condició el cap de Negociat de RRHH de l’Ajuntament de Tremp.
Aquest nomenament es farà públic als efectes de notificació als aspirants. Els
membres de la comissió es poden abstenir i els aspirants els podran recusar si
concorre alguns dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
TERCER: Concedir a les persones interessades, com especifiquen les bases de la
convocatòria, un termini de 10 (deu) dies naturals per esmenes i reclamacions, a
comptar a partir del dia de l’exposició al públic d’aquesta resolució al tauler d’anuncis,
a la pàgina web i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Tremp (e-Tauler). Aquesta
publicació substitueix la notificació individual als interessats d’acord amb la base 4.2
de les que regeixen aquesta convocatòria.
QUART: Determinar que el procés de selecció s’iniciarà el dia 28 de setembre de 2021
a les 11.00h al Centre Civic Tarraquet de l’Ajuntament de Tremp. El procés s’iniciarà
amb prova teòrica establerta a la base 5.A.2.
CINQUÈ: Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis, a la pàgina web de
l’ajuntament i a l’e-Tauler de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Tremp.

Tremp
L’alcaldessa,
Mª PILAR CASES LOPETEGUI

