
 
 
Notificació de Decret 
 
 
SILVIA SUNYER COROMINA ,per delegació (Decret Núm.2016LDEC002694 de 27 d'Octubre 
de 2016) de MARIA GLORIA GOU CLAVERA, Secretària Generalde l’Ajuntament d’Olot i com 
a secretària de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut, 
 
NOTIFICO: Que en data: 09/06/2020, la Regidora-delegada Presidenta de l'Institut 
Municipal d'Educació i Joventut (Decret delegació num. D2019LDEC001853 de 
25/06/2019) d’aquest Ajuntament ha dictat la següent resolució:  
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Núm. decret: 2020LIME000111 
 
 
Núm. expedient: IMDE2020000070 
Núm. referència: X2020019590 

 
L’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot compta dins els serveis que presta el d’Escola 
Municipal de Música (EMMO) 
 
La direcció de l’EMMO es preveu que sigui rotativa entre el personal i per una durada de 4 anys. 
Atès que en el curs 2019/2020 finalitza el període de quatre anys de la direcció actual es fa necessari 
proveir novament aquest càrrec. 
 
Atès que a la Junta de Govern de data 12 de febrer de 2020 va aprovar les bases per l’elecció de la 
direcció de l’EMMO pels propers 4 anys. 
 
Atès que el passat dia 4 de juny de 2020 va finalitzar el termini de presentació de candidatures 
després que el termini hagués quedat suspès per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es 
declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 i re-emprès per 
Decret d’alcaldia de 29 de maig de 2020. 
 
DECRETO 
 
Primer.- Aprovar la llista provisional d’admissió i exclusió d’aspirants següent, per 
ordre de alfabètic:  
 

a) Aspirants admesos/es:  

Cognoms, Nom DNI, NIE o passaport 

PLANELLAS FÀBREGAS, ANNA ****5537T 

 
 
Si la comissió de selecció té coneixement que algun o alguna aspirant no reuneix 
íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del 
procés selectiu 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:  
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Cap 
 
 
Segon.- Exposar les llistes d’admissió i exclusió d’aspirants en el tauler d’anuncis de 
l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot 
(https://ime.olot.cat/transparencia/tauler-danuncis).  
 
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 la Presidència de l’IMEJO les reclamacions que creguin oportunes, adreçades 
a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir o per adjuntar la documentació que 
es requereix a les bases 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 al 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 en el 
tauler d’anuncis de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot 
(https://ime.olot.cat/transparencia/tauler-danuncis). 
 
 
Quart.- Nomenar la composició del comitè de selecció: 
 
-President i representant de l’IMEJO: Josep Compte  

 
-Representant del Departament d’Educació (inspector): Josep M. Garcia 

 
-Representant de l’AMIPA: Isabel Pedrosa 

 
-Professor EMMO: Pendent de designar 

 
-Professor EMMO:  Pendent de designar 

 
-Actuarà com a Secretària: Glòria Gou o persona en qui delegui. 
 
 

Sisè.- Els aspirants que no acrediten estar en possessió del certificat equivalent al 
nivell C de català segons s’estableix a la base segona c) i que hauran de realitzar la 
prova de coneixement de català són: 
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 Cognoms, Nom DNI, NIE o passaport 

1 PLANELLAS FÀBREGAS, ANNA ****5537T 

 
 
Setè.- La convocatòria de la comissió de selecció i la data, el lloc i l’hora de realització 
de les proves s’acordaran mitjançant decret de Presidència de l’IMEJO, es comunicarà 
als interessats i es publicarà al tauler d’anuncis de l’Institut Municipal d’Educació i 
Joventut d’Olot (https://ime.olot.cat/transparencia/tauler-danuncis) 
 
 

 
 

 
 
Olot, 9 de juny de 2020 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
Sr/a, 
INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I JOVENTUT D'OLOT (IMEJO) Secretaria de l'IME 
AV DE SANT JOAN N.0022 
17800 OLOT 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
RECURSOS: 
 
Contra aquesta resolució que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcalde de la 
corporació en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 d’ i d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques; i sens perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent per a la defensa dels seus interessos. 
 
 
Protecció de dades personals: L’Ajuntament d’Olot, en compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica de 
Protecció de Dades de caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre, pel que es regula el dret d’informació en la 
recollida de dades, li comunica que les seves dades personals han estat incorporades al fitxer: Institut Municipal 
Educació. Només seran utilitzades en el procediment administratiu pel qual han estat necessàries i pel departament de 
l’ajuntament encarregat de la seva execució. En cap cas seran cedides a tercers. 
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Per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, pot fer-ho personalment o per escrit a la següent adreça: Institut 
Municipal d’Educació d’Olot. Av. Sant Joan les Abadesses, 20  17800 Olot. 
 
 
 
 
 
  
 

Signat digitalment: 

 

[firma] 
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