
 
 

21/PER-18/BT-1/21 
 
DECRET 
 
Identificació Procés de selecció de personal per constituir una borsa de treball a fi i 

efecte d’establir un ordre de preferència per proveir les necessitats 
d’ocupació de caràcter temporal que es produeixin amb posterioritat a 
l’aprovació, relatives al següent lloc de treball: Professor/a de trombó 

Assumpte  Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos. 
Període de subsanació i possibles reclamacions.  

Referència   21/PER-18/BT-1/21 
Interessats/des Aspirants; membres del Tribunal qualificador 
 
Antecedents  

1. Vist el Decret de data 18/06/2021 de la Vicepresidenta del Patronat en relació amb 
l’aprovació de la convocatòria del procés de selecció de personal per constituir una borsa de 
treball relativa als llocs de treball: Professor/a de trombó.  

2. Vist l’informe emès en data 16/07/2021 pel gerent del Patronat, un cop finalitzat el termini de 
presentació d’instàncies el passat dia 14/07/2021, en relació als aspirants que han presentat 
llur instància i a la llista d’admesos i exclosos d’acord amb les bases reguladores d’aquest 
procés.   

Legislació aplicable 

Atès les Bases reguladores d’aquest procés selectiu, especialment la Base Segona, cinquena i 
setena que regulen les condicions generals que han de complir les persones aspirants, així 
com la documentació que cal presentar per participar en aquest procés selectiu i el 
procediment per aprovar la llista d’admesos i exclosos i la designació del Tribunal. 

D’acord amb el que estableix l’article 172 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,el 
sotasignat, vicepresident del Patronat,  

DISPOSO: 

PRIMER. Aprovar la següent llista provisional d'admesos i exclosos amb detall del motiu 
d’exclusió que figura a l’annex I  

SEGON.   Concedir a les persones aspirants un termini de 10 dies hàbils per presentar 
esmenes i possibles reclamacions a partir de la publicació d’aquesta resolució al Tauler 
d’Anuncis del Patronat i a llur pàgina web. Les al·legacions es resoldran en el termini màxim de 
30 dies hàbils següents a la finalització del termini per a la presentació.  Aquesta llista s’elevarà 
com a definitiva, si en l’esmentat termini de 10 dies no s’ha presentat cap esmena. Les 
reclamacions es poden presentar al Registre del Conservatori de Badalona ( carrer Pare Claret 
núm. 2 ). 

TERCER. Designar  com a membres del Tribunals qualificadors d’aquest procés selectiu el 
següent personal: 
 
President:  Sr. Josep Borràs Roca,  director del Conservatori Professional de Música de 

Badalona.  
 
Secretaria:       Sra. Lourdes Pallerols Vidal,  secretaria acadèmica del Conservatori. 
Vocal:    Sra. Maria Lluïsa Alegre Heitzman, Cap d'estudis del Conservatori  de Badalona. 
   Sra. Núria Losada Pla, Cap dels erveis educatius del  Conservatori de Badalona   

Sr. Ramon Vilalta Guart, professor del Conservatori de Badalona  
 
Altres assistents:  Un representant del Comitè d'Empresa. * 

*(Aquests assistents actuaran amb veu i sense vot) 
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QUART. Convocar al Tribunal per a la seva constitució el proper dia  01/09/2021 a les 10:00 
hores al Conservatori Professional de Música de Badalona, ubicat al carrer Pare Claret, núm. 2 
de Badalona. 
 
NOTA: Durant l’agost el conservatori estarà tancat, per qualsevol dubte podeu adreçar un 
correu electrònic a : capdestudis@conservatoribdn.cat 
 
 
CINQUÈ. Publicar aquesta resolució al Taulell d’Anuncis del conservatori i a la seva pàgina 
Web. 
 

Badalona        

   

          
   
 
  
Signat: Jordi Llorens Sala                             
     Llicenciat en dret   
   Gerent del Patronat.                 
 
 
RESOLUCIÓ 
 
Vista la proposta anterior, RESOLC de conformitat i la converteixo en resolució amb la 
incorporació dels fonaments fàctics  i  raonaments jurídics,   així c om el s informes precedents 
als   efectes  previstos a l’article 88.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

Badalona,     
 
 
 
 
 
Amanda Feria Chica  
Vicepresidenta del Patronat de la Música 
(Res. 14/07/2020) 
 
 
DILIGÈNCIA.- Aquesta diligència s’estén per fer constar la transcripció de la present resolució 
al llibre de Resolucions als efectes de l’art. 3.2.e) del RD 128/2018, de 16 de març. 
 
Badalona,     
 
 
 
 
La Secretaria accidental 
Remedios Hijano Cruzado 
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ANNEX I 
 
 
RELACIÓ DE PERSONES ADMESES  
 

NOM I COGNOMS  ACREDITA NIVELL DE CATALÀ 

FRANCISCO JAVIER BENEGAS LOPEZ  SI 

MIGUEL RODRIGUEZ BERENGUER  SI 

HECTOR COMPANY ALBERT  SI 

ALBERT COSTA VENDRELL  SI 

MERITXELL LANAU MAS  SI 

RAFAEL PARDO VICENT  SI 

EUSEBIO SAEZ MARCH  SI 

 
 
RELACIÓ DE PERSONES EXCLOSES: 
 
DNI  MOTIU EXCLUSIÓ 

****0924V  Titulació diferent a la exigida  
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