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ANUNCI 
 
ANUNCI sobre la relació provisional de persones admeses i excloses i acord de 
declaració de convocatòria deserta de l’Oferta de treball d’un lloc de treball 
laboral de Professor/a de Música A1-24, modalitat sensibilització, llenguatge 
musical i piano de l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat. 
 
L’alcaldessa, ha dictat el Decret següent, que figura a l’expedient 3005/2022/eRH: 
 
 
“Núm.exp.: 3005/2022/eRH 
 
RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I ACORD DE 
DECLARACIÓ DE CONVOCATÒRIA DESERTA DE L’OFERTA DE TREBALL 
D'UN LLOC DE TREBALL LABORAL DE PROFESSOR/A DE MÚSICA A1-24, 
MODALITAT SENSIBILITZACIÓ, LLENGUATGE MUSICAL I PIANO DE 
L'ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT. 
 
Relació de fets 
 
Ha finalitzat el període de presentació d’instàncies per a la convocatòria L’Oferta de 
treball d’un lloc de treball laboral de Professor/a de Música A1-24, modalitat 
sensibilització, llenguatge musical i piano de l’Escola Conservatori Municipal de 
Música Mestre Montserrat. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim 

local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 

2. Decret nº8503 de l’Alcaldessa de data 29 de desembre de 2022 d’aprovació de 
l’Oferta de treball per proveir un lloc de treball laboral de Professor/a de música 
A1-24, modalitat Sensibilització, llenguatge musical i piano de l’Escola 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat. 
 

3. Acord de la Junta de Govern Local, de 19 de febrer de 2008 d’aprovació de les 
Bases Generals dels processos selectius per l’accés a les places vacants de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
4. Reglament del personal al servei de les Corporacions Locals, aprovat per Decret 

núm. 214/1990, de 30 de juliol. 
 
5. Article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les Administracions Públiques. 
 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- Publicar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, que 
quedarà elevada a definitiva si no hi ha reclamacions.  
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Llista d’aspirants 
 
Admesos/es: No en consten 
 
Exclosos/es: 
 

Nom 

Declaren 
acreditat 
nivell de 
Català 

Declaren 
acreditat 
nivell de 
Castellà 

Motiu d'exclusió 

MATEOS LOPEZ,ORESTES SI SI 
No compleix els requisits 
establerts a l’Oferta de Treball 

 
 
SEGON.- Declarar deserta la convocatòria de l’Oferta de treball per proveir un lloc de 
treball laboral de Professor/a de música A1-24, modalitat Sensibilització, llenguatge 
musical i piano de l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat. 
 
TERCER.- Publicar al BOPB i al web municipal la relació provisional i l’acord de 
declaració de convocatòria deserta de l’Oferta de treball d'un lloc de treball laboral de 
Professor/a de música A1-24, modalitat sensibilització, llenguatge musical i piano de 
l'Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat. 
 
QUART.- Peu de recursos.  
 
«Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de conformitat amb els arts. 
123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a 
comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 
8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en 
què rebí la seva notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del 
dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.” 

 
 
 

Vilanova i la Geltrú, 27 de gener de 2023. 
  
Isidre Martí Sardà 
Secretari General 

 
 
 


