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ANUNCI RESULTATS VALORACIÓ – SELECCIÓ D’URGÈNCIA D’UN/A PROFESSOR/A DE 
MÚSICA (TROMPETA) 

En data del dia 13 de setembre de 2022, s’ha reunit els membres de l’òrgan de selecció del procés 
convocat amb caràcter d’urgència, per a la valoració d’aspirants a ocupar un lloc de treball de forma 
interina com a profesor/a de música en l’especialitat de trompeta a l’Escola de Música de Viladecavalls, 
i per unanimitat s’ha resolt: 

PRIMER: Fer públic el resultat de la valoració de mèrits, que per ordre de puntuació aboca els següents 
resultats: 

 

NIF 
ANONIMITZ
AT 

1.- 
Formaci
ó 
específi
ca MÀX: 
2,5 
PUNTS  

2.- Cursos, 
formació i 
perfeccionam
ent en l’àmbit 
de la 
pedagogia de 
l’instrument o 
de la música 
moderna i 
jazz MÀX: 1,5 
PUNTS  

3.- Altres 
cursos, 
formació i 
perfecciona
ment MÀX: 
0,5 PUNTS 

4.- Experiència 
en el 
desenvolupam
ent de tasques 
de naturalesa 
similars a les 
de la plaça 
convocada en 
l’àmbit públic: 
MÀX 2 PUNTS  

5.- Experiència 
en el 
desenvolupamen
t de tasques de 
naturalesa 
similars a les de 
la plaça 
convocada en 
l’àmbit privat 
MÀX: 1 PUNT 

6.- 
Experièn
cia 
professi
onal 
docent 
específic
a MÀX: 
0,5 
PUNTS  

7.- 
Experiènci
a 
professio
nal 
instrumen
tal no 
docent 
MÀX: 2 
PUNTS  

PUNTS 
TOTAL 

ORDRE 

***7273** 1,00 0,00 0,00 2,00 1,00 0,50 2,00 6,50 1 
***7598** 0,00 1,20 0,50 2,00 0,00 0,50 2,00 6,20 2 
***1289** 2,50 0,00 0,50 0,50 0,30 0,00 2,00 5,80 3 
***3869** 2,50 0,00 0,00 0,20 1,00 0,00 2,00 5,70 4 
***3789** 0,50 0,00 0,00 1,60 1,00 0,00 2,00 5,10 5 
***0643** 0,50 0,00 0,00 1,00 0,25 0,00 2,00 3,75 6 

 

SEGON: Que els aspirants amb NIF anonimitzat ***5038** i 5773**, han estat exclosos del procés 
per no haver presentat la documentació requerida. 

TERCER: Convocar als aspirants amb NIF anonimitzat ***7273** i ***3869**, per a la realització 
d’una prova de nivell de català, el dia i hora senyalat. El resultat de la mateixa serà de apte/a o no 
apte/a. Els aspirants que no superin aquesta prova de nivell de llengua catalana quedaran 
definitivament exclosos d’aquest procés. 
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DIA REALITZACIÓ PROVA CATALÀ: dijous 15 de setembre de 2022. 
Hora: 09:00 hores. 
Lloc: Ajuntament de Viladecavalls.  C/ Antoni Soler i Hospital, 7-9. 08232. Viladecavalls. 
 

QUART: Procedir a la inserció d’aquesta resolució al web municipal, la qual cosa substitueix la 
notificació personal als/a les interessats/ades, d’acord amb allò regulat a l’article 45.1 b) de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 
 
El Secretari de l’òrgan de selecció     
 
Jordi Ollé Padrós       
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