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Núm_referència X2019025264 

Núm_expedient PIME2019000040 

 
Edicte sobre l’aprovació provisional de la llista d’admissió i exclusió d’aspirants, 
la composició del tribunal i la fixació de la data, del lloc i de l’hora de celebració 
de les proves del procés selectiu per a la cobertura de sis places de professor/a 
de música. 
 
L’alcalde de l’Ajuntament d’Olot en data 26 de juny de 2019 ha dictat la següent 
resolució: 
 
“Atès que la Junta de Govern del Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot en la 
sessió ordinària de data 7 de maig de 2019 va acordar aprovar la convocatòria i les 
bases del procés selectiu per a la cobertura de sis places de tècnic/a mitjà/na, 
categoria professor/a de música, grup A2, pel sistema de concurs oposició en torn 
lliure, procés de consolidació de l’ocupació temporal, vacants a la plantilla de personal 
del Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot i incloses en l’oferta d’ocupació 
pública per a l’any 2019. 
 
Atès que el dia 19 de juny de 2019 va acabar el termini de presentació d’instàncies per 
a participar en el procés selectiu esmentat.  
 
DECRETO:  
 
Primer.- Aprovar la llista provisional d’admissió i exclusió d’aspirants següent, per 
ordre de DNI:  
 
a) Aspirants admesos/es:  
 

 DNI 

1 ***5765** 

2 ***1664** 

3 ***4575** 

4 ***5559** 

5 ***4424** 

6 ***5900** 

7 ***9126** 

8 ***1500** 

9 ***3315** 

10 ***8567** 

11 ***1344** 

12 ***8506** 

 
Si el Tribunal té coneixement que algun o alguna aspirant no reuneix íntegrament els 
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu 
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podrà proposar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió i, si 
escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o 
falsedats comprovades als efectes pertinents.  
 
 
 
b) Aspirants exclosos/es:  
 

DNI Motiu exclusió 

***3755** Manca presentar certificat no consta registre delinqüents sexuals 

***6198** Manca presentar certificat no consta registre delinqüents sexuals 

***8187** Manca presentar titulació especialitat cant 

***6206** Manca presentar certificat no consta registre delinqüents sexuals 

 
Segon.- Exposar les llistes d’admissió i exclusió d’aspirants en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament d’Olot a la pàgina web www.olot.cat (seu electrònica – tauler d’edictes i 
convocatòries de personal) i al tauler d’anuncis del Institut Municipal d’Educació i 
Joventut d’Olot de la pàgina web www.ime.olot.cat. 
 
Tercer.- Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per formular 
davant l’alcaldia les reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els 
defectes que s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació que es requereix a 
la base tercera d’aquesta convocatòria.  
Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d’admissió i 
exclusió d’aspirants i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es 
procedirà a notificar-la a la persona recurrent en els termes que estableix la Llei 
39/2015. Tot seguit, s’esmenarà la llista d’admissió i exclusió d’aspirants, notificant-ne 
només l’esmena a la persona interessada i exposant-ho en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament d’Olot i a la pàgina web www.olot.cat (seu electrònica – tauler d’edictes i 
convocatòries de personal) i al tauler d’anuncis del Institut Municipal d’Educació i 
Joventut d’Olot de la pàgina web www.ime.olot.cat.  
 
Quart.- Designar, d’acord amb el que disposa en la base sisena, el tribunal qualificador 
que estarà format pels següents membres:  
 
President/a:  El director del Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot o 

persona en qui delegui.  
Sr. Josep Compte Clavaguera  
Suplent: Sra. Lídia Fernández Brugués  
 

Vocals:  El director de l’Escola Municipal de Música d’Olot o persona en 
qui delegui. 
Sr. Xavier Pallàs Mariani 
Suplent: Sr. Albert Carbonell Miguel 

http://www.olot.cat/
http://www.ime.olot.cat/
http://www.olot.cat/
http://www.ime.olot.cat/
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Un/a professor/a designat per l’Escola Municipal de Música 
d’Olot o d’una altra administració pública. 
Sra. Tàlia Bel Batlle   
Suplent: Sr. David Canalias Rubio  
 
Un/a representant designat per l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya. 
Sr. Jordi Perales Pons  
Suplent: Sra. Lluïsa Pardàs Feliu 
 

Secretari/a:   La secretària de l’Ajuntament d’Olot o persona en qui delegui.  
Sra. Maria Glòria Gou Clavera  
Suplent: Sr. Miquel Torrent Compte  

 
Cinquè.- Aprovar la llista provisional d’aspirants que no acrediten el certificat de nivell 
de suficiència de català (C1 del MERC) de la Direcció General de Política Lingüística 
del Departament de Cultura, equivalent o superior i que hauran de realitzar la prova 
de coneixement de català establerta a la base vuitena: 
 

DNI 

***3755** 

***5559** 

***6206** 

 
Sisè.- La prova de coneixement de castellà no es durà a terme atès que totes les 
persones aspirants admeses tenen la nacionalitat espanyola.  
 
Setè.- Fixar la data, el lloc i l’hora de les proves següents:  
 

1. Prova d’interpretació d’un repertori i prova de desenvolupament d’una 
sessió didàctica, ESPECIALITAT VIOLONCEL. El dia 9 de juliol de 2019 
a les 9h del matí a la seu de l’Escola Municipal de Música d’Olot (Carrer 
Anselm Clavé, núm. 7), queden convocades les persones aspirants 
admeses de l’especialitat violoncel i els i les membres del tribunal.  

2. Prova d’interpretació d’un repertori i prova de desenvolupament d’una 
sessió didàctica, ESPECIALITAT FLAUTA TRAVESSERA. El dia 9 de 
juliol de 2019 a les 12h del matí a la seu de l’Escola Municipal de 
Música d’Olot (Carrer Anselm Clavé, núm. 7), queden convocades les 
persones aspirants admeses de l’especialitat flauta travessera i els i les 
membres del tribunal.  

3. Prova d’interpretació d’un repertori i prova de desenvolupament d’una 
sessió didàctica, ESPECIALITAT PERCUSSIÓ. El dia 11 de juliol de 
2019 a les 9h del matí a la seu de l’Escola Municipal de Música d’Olot 
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(Carrer Anselm Clavé, núm. 7), queden convocades les persones aspirants 
admeses de l’especialitat percussió i els i les membres del tribunal.  

4. Prova d’interpretació d’un repertori i prova de desenvolupament d’una 
sessió didàctica, ESPECIALITAT GUITARRA. El dia 11 de juliol de 2019 
a les 10:30h del matí a la seu de l’Escola Municipal de Música d’Olot 
(Carrer Anselm Clavé, núm. 7), queden convocades les persones aspirants 
admeses de l’especialitat guitarra i els i les membres del tribunal.  

5. Prova d’interpretació d’un repertori i prova de desenvolupament d’una 
sessió didàctica, ESPECIALITAT CANT. El dia 11 de juliol de 2019 a les 
11:30h del matí a la seu de l’Escola Municipal de Música d’Olot (Carrer 
Anselm Clavé, núm. 7), queden convocades les persones aspirants 
admeses de l’especialitat cant i els i les membres del tribunal.  

6. Prova d’interpretació d’un repertori i prova de desenvolupament d’una 
sessió didàctica, ESPECIALITAT TROMBÓ. El dia 11 de juliol de 2019 a 
les 12h del matí a la seu de l’Escola Municipal de Música d’Olot (Carrer 
Anselm Clavé, núm. 7), queden convocades les persones aspirants 
admeses de l’especialitat trombó i els i les membres del tribunal.” 

 
Olot, 26 de juny de 2019 
 
Josep Berga i Vayreda 
Alcalde 
 
[Firma01-01] 
 

 
 
 
 
 
ce4c6de9-3333-486e-a243-f9513c781102 


		2019-06-26T18:01:07+0200
	BERGA VAYREDA, JOSEP - 26/06/2019




