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DECRET 
 
Identificació Borsa de treball amb caràcter d’urgència 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, relativa al 
següent lloc de treball: -Professor/a de Llenguatge Musical  

Assumpte  Constitució de la Borsa de treball de Professor/a de Llenguatge Musical.  
Referència   17/PER-10/BT-1/22 
Interessats/des Aspirants 
 

Antecedents  

1. Vist el Decret de data 07/04/2022 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 al lloc de treball: Professor/a de Llenguatge Musical  

2. Vistes les sol·licituds presentades un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies  
d’acord amb les bases reguladores d’aquest procés.   

3. Vist el decret provisional d’admesos i exclosos de data 19 de maig de 2022 que ha 
esdevingut definitiu en data 2 de juny en no haver-hi cap reclamació ni esmena. 

4. Vista l’acta de puntuació definitiva emesa pel tribunal qualificador en data 14 de juny de 
2022  

 

Fonaments de drets 
 

1. Article 60 de l’EBEP, sobre designació i composició dels Tribunals qualificadors. 
2. Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en 

els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les 
administracions públiques de Catalunya. 

3. Article 4.2 del Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre per el que es regulen els diplomes 
d’espanyol com a llengua estrangera, en quant a que els titulars del diploma intermedi o 
superior estaran exempts de realitzar les proves de coneixement d’espanyol que puguin 
establir-se i que corresponguin amb els nivells dels citats diplomes.  

4. Competència atorgada a l’alcalde-President del Patronat en aquesta matèria segons 
l’article 21.1h) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i als Estatuts del 
Patronat. Competència que ha estat delegada a la Vicepresidenta del Patronat per 
resolució de data 21-12-2021 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Segons criteri de qui subscriu, en base a la normativa citada, i 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, no hi ha inconvenient d’ordre 
legal ni reglamentari per tal que la Vicepresidenta del Patronat, adopti els següents acords: 

 
PRIMER. Constituir,   la borsa de treball de Professor/ de Llenguatge Musical,  amb el 
corresponent  ordre de preferència resultant del present procés selectiu, per proveir les 
necessitats d’ocupació de caràcter temporal que es produeixin amb posterioritat a l’aprovació, 
relativa a l’esmentat lloc de treball: Amb el següent detall:  
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Número ordre 
preferència * 

DNI  Nom i Cognoms: 

1  ****1810D  Maria Guirado Liñan 

2  ****6873C  Claudia Martí Lleó 
 
SEGON. Aquesta Borsa tindrà una vigència de dos anys a comptar a partir de la publicació de 
la present resolució, i serà prorrogables fins que el Patronat disposi d’una nova borsa de les 
mateixes característiques, o fins que quedi exhaurida (s’entendrà exhaurida quan no sigui 
possible cobrir les necessitats existents amb les persones que hi resten). 
 
TERCER. Donar compliment als els tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i 
bon fi per a l’execució dels precedents acords.  
 
Badalona, a la data de la signatura electrónica 

        
        
  
  
     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 com els 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, a la data de la signatura electrónica 

    
La Vicepresidència de l’Organisme 

 
 
 
 

Anna Maria Lara Carmona 
Vicepresidenta del Patronat de la Música 
(Res. 21-12-2021) 
 
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. 
 
 
 
 
La secretaria delegada  
Esther González Gil 
(Per delegació. Res. 21/12/2021) 
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