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Assumpte

Anunci resultat procés selectiu d'un/a
professor/a de música amb l'especialitat de
percussió de data 14 d'abril de 2015

ANUNCI RESULTAT PROCÉS SELECTIU DERIVAT DE LA BORSA DE TREBALL
PERMANENT DE PROFESSOR/ES DE MÚSICA, SOBRE LA SELECCIÓ D’UN/A
PROFESSOR/A AMB L’ESPECIALITAT DE PERCUSSIÓ.
A continuació us detallem el resultat del procés selectiu d’un professor/a de música amb
l’especialitat de percussió per a l’Escola de Música Municipal de Salou.
El 14 d’abril de 2015 van tenir lloc el tercer i quart exercici de la fase d’oposició consistents
en impartir una classe pràctica durant un temps màxim de 20 minuts seguint les indicacions
de l’òrgan qualificador i entrevista personal amb l’aspirant.
L’òrgan qualificador ha atorgat les següents qualificacions:

COGNOMS, NOM

ESPECIALITAT MÈRITS

CLASSE
PRÀCTICA 010 punts

ENTREVISTA
PERSONAL 0-5
punts

TOTAL

MARTINEZ RODIRGUEZ, PAULA

PERCUSSIÓ

0,30

7,00

5,00

12,30

FILGUEIRA GARCIA, GERARD

PERCUSSIÓ

0,00

7,00

4,00

11,00

Essent el resultat final
a la fase d’oposició
qualificador proposa a
a la seva contractació
percussió.

del present procés selectiu, la suma de les qualificacions obtingudes
més les qualificacions obtingudes a la fase de concurs, l’òrgan
l’aspirant senyora Paula Martinez Rodriguez a l’òrgan competent, per
com a personal laboral temporal amb la categoria de professora de

Contra el citat acord pres pel tribunal qualificador, que no és definitiu en via administrativa,
es pot interposar un recurs d’alçada davant l’alcalde en el termini d’un mes a partir de la
data següent a la de la recepció d’aquesta notificació, segons allò que disposen els articles
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

 12
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Unitat De Gestió De Personal
MSAAL
Codi de verificació

²041T6Y5E0S20195A0VYN/»
²041T6Y5E0S20195A0VYN/»
041T6Y5E0S20195A0VYN

Codi de document

041T6Y5E0S20195A0VYN

PERZI06K

Núm.d’expedient

3712/2010

16-04-15 10:43

No obstant això, es pot utilitzar, d’acord amb el que preceptua l’article 58.2 in fine de la
citada Llei 30/1992, de 26 de novembre, qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.

Cap de Servei de
F_GRPFIRMA_GRUP_TECNICS

RRHH, Organització
i Qualitat
Hector Ripoll Avante
16-04-2015 11:27
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