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ANUNCI

L’Alcalde de l’ajuntament de Molins de Rei, Xavi Paz Penche, mitjançant decret
número 134 de data 26 de gener de 2022, ha resolt:
“Primer.- Declarar aprovada definitivament la llista d’aspirants admesos i exclosos del
procés de selecció per raons d’urgència i en règim d’interinitat una plaça de
professor/a de música de la plantilla de personal laboral, adscrit a l’àmbit d’educació
de l’Ajuntament de Molins de Rei i la creació d’un borsa de treball de professors/es de
música convocada de conformitat amb els requisits exigits a les bases reguladores
aprovades pel decret d’alcaldia número 1936 de data 7 de desembre de 2021.

CANDIDAT/A

MONNÉ RIUS, MIREIA
SERRA FRANCISCO,NEUS
MOLÀ FUSTER, RAIMON
DOMENECH JUAN, ALBERT
DOMINGO OLARIA, ESTHER
GARCIA LETE, RUTH
MORALES PETERSEN, WALTER LEONARDO
PASCUAL MONTANE, ARNAU
MORATÓ VINYES, GERARD
JULIA IBAÑEZ, VICTORIA

ADM/
EXCL PROV.

CATALÀ

ADM.
ADM.
ADM.
ADM.
ADM.
ADM.
ADM.
ADM.
ADM.
ADM.

Les persones amb una X en la columna del català han de realitzar la prova de nivell
per manca d’acreditació.
Segon.- Exposar al públic de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del
procés selectiu esmentat al web municipal (www.molinsderei.cat).
Tercer.- Nomenar els membres de l’òrgan de selecció corresponent que estarà
composat de la següent manera:
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Presidència
Titular: Joan Montserrat Olivella, cap de Personal i Organització en funcions.
Suplent: Antoni Pérez Pérez, tècnic de Personal i Organització
Secretari/ària
Titular: Anna Montserrat Bonells, tècnica de Personal i Organització
Suplent: Olga Pané Chacel, administrativa-tècnica de Personal i Organització
Vocal 1r
Titular: Maria Pilar Casals Bosom, directora de l’Escola Municipal de Música Julià
Canals
Suplent: Dolors Sunyer Martin, professora de música
Vocal 2n
Titular: Gemma Castellví Segura, cap del negociat d’Educació
Suplent: Joaquim Expósito Mateo, cap del negociat d’Infància i joventut
Vocal 3r
Titular: Ricard Gimeno Abad, cap d’estudis de l’Escola Municipal de Música Julià
Canals
Suplent: Rosa Corella Mirabet, professora de música
Vocal 4t
Titular: Jonatan Soriano Pardo, professor de música
Suplent: Rosa Maria Sánchez Cano, professora de música
Quart.- Disposar la incorporació del Sr. Ricard Vila Servat com assessor en llenguatge
musical.
Cinquè.- Assenyalar el dia 25 de febrer de 2022, a les 09:45 hores del matí, a l’Escola
Municipal de Música Julià Canals (c. Major, 1), a tots/es els/les candidats/tes que
consten admesos/es en el llistat definitiu i que han acreditat la seva suficiència en el
nivell C1 de llengua catalana requerit, per a la realització de la primera part del segon
exercici d’acord amb la Fase d’oposició establerta a les bases, amb la següent
temporalització:
9:00 a 09:45 composició Tribunal
09:45 a 10:15 explicació desenvolupament exàmens
10:15 a 12:15 tipus test i desenvolupar pregunta teòrica
Sisè.- Per la realització de les proves i atenent a la situació de pandèmia es dicten les
instruccions que hauran de respectar les persones aspirants:
- Mantenir les distàncies de seguretat d’1.5 metres entre persones i portar mascareta
durant tota la prova.
- A l’entrada hauran de signar document d’autodeclaració responsable Covid-19
conforme:
- No presenten simptomatologia compatible amb la Covid-19.
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- No han estat diagnosticades de la Covid-19 o estan en quarantena, sense
haver rebut l’autorització sanitària corresponent.
- No conviuen o han estat en contacte estret els darrers 14 dies amb persones
que presentin símptomes, sense que hagi finalitzat el termini de seguretat
recomanat per les autoritats sanitàries.
Setè.- Durant la celebració de les proves no podran disposar ni ser portadores de
dispositius electrònics, de telefonia, missatgeria o similars que permetin la
comunicació, la consulta, la transmissió d’informació, la veu, l’enregistrament i la
difusió d’imatges i caldrà que tanquin els seus dispositius electrònics, de telefonia,
missatgeria o similars abans d’entrar al examen. L’incompliment d’aquesta norma
comportarà l’exclusió del procés selectiu de la persona aspirant.
Vuitè.- Donar trasllat del present decret als membres del tribunal i a la Junta de
Personal.”

Molins de Rei,
Miguel Zaragoza Alonso

Regidor de Recursos Humans i organització
signat per delegació de l'Alcalde
27/01/2022 8:26:32
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