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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS RESERVAT A
PROMOCIÓ INTERNA PER A LA SELECCIÓ D’UN/A DIRECTOR/A DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA i DIRECTOR/A ADJUNT/A DEL
CONSERVATORI DE MÚSICA DELS PIRINEUS.
1. Bases generals.
Les bases generals són les aprovades per l'Ajuntament.
2. Durada.
La durada del càrrec serà de 4 anys. A l’acabament del seu període de
nomenament, el director o directora pot optar per continuar en l’exercici del
càrrec durant un altre mandat, sempre que hagi estat avaluat de manera
positiva l’exercici de la direcció i que presenti, abans de fer-se’n efectiva la
renovació, l’actualització del seu projecte de direcció.
3. Categoria i denominació.
La plaça és de grau 01 o 02, equivalent al nivell A1 o A2 dels funcionaris.
4. Sistema selectiu.
La selecció es farà pel sistema de concurs
5. Requisits específics.
Els aspirants hauran de tenir la condició de treballador laboral de l'Ajuntament
com a professor/a de l'escola de Música.
6. Termini de presentació d'instàncies.
6.1. El termini per a presentar els instàncies serà de 20 dies naturals, que es
comptaran a partir de l'endemà de publicar-se la convocatòria en el Butlletí
oficial de la província.
6.2. Amb la instància haurà d'adjuntar-se còpia compulsada del DNI i còpia
compulsada del títol acadèmic que habiliti per participar a les proves, i el
projecte de direcció.
7. Valoració de les propostes.
Es valoraran de manera objectiva els mèrits acadèmics, els mèrits relacionats
amb la competència professional i l’experiència dels aspirants en l’àmbit de la
gestió i la docència i la valoració positiva del treball previ desenvolupat com a
càrrec directiu i de la tasca docent realitzada com a professor o professora, la
valoració del projecte de direcció que ha de presentar cada candidat o
candidata i la seva capacitat de lideratge. També es valorarà de manera
especial l’experiència prèvia en un equip directiu, la situació de servei actiu, la
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destinació, el treball previ i la tasca docent desenvolupada en el centre la
direcció del qual se sol·licita.
8. Fase del projecte.
8.1. En aquesta fase es considera el projecte de direcció que recull la proposta
directiva de l’aspirant en relació amb el projecte educatiu del centre i la seva
adequació a l’entorn del centre.
8.2. El projecte de direcció ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines,
format DINA4, en caràcter de 12, a doble espai i una cara. Es presentarà en
suport paper i en suport informàtic que inclogui versió en obert i en pdf.
8.3. Els aspirants exposaran el seu projecte de direcció davant del tribunal en la
data que fixi la Junta de Govern Local.
8.4. El tribunal podrà fer les preguntes que cregui convenients sobre el projecte
de direcció.
8.5. Les propostes es valoraran de 0 i 10 punts i caldrà treure'n 5 per a aprovar.
8.6 L’aspirant aprovat haurà de passar un període de pràctiques a l'Ajuntament
seria fins el 31.03.2020. Durant aquest termini, el tècnic cap del servei
fiscalitzarà l'activitat de l'aspirant i, transcorregut el termini, farà un informe
detallat sobre el rendiment, actitud i capacitat de l’aspirant i, com a
conseqüència, si és o no apte. Si l'informe és d’apte, el tribunal acordarà fer la
proposta de nomenament de l'aspirant.
8.7 En cas que no sigui apte, o es produeixi la resolució del contracte abans de
la seva finalització, l'Ajuntament podrà adreçar-se a la persona que hagi quedat
en següent lloc a la llista.
9. Tribunal.
El tribunal estarà format per les persones següents:
President:
-

Tècnic de Cultura de l’ajuntament.

Vocals.
-

Una persona designada per la Junta de Govern Local.
El secretari de l'Ajuntament, o persona que el substitueixi, que farà les
funcions de secretari del tribunal.

10. Proposta.
El tribunal proposarà la persona que hagi obtingut més puntuació.
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11. Nomenament.
El nomenament el farà la Junta de Govern Local.
DILIGÈNCIA: Aquestes bases les ha aprovat la Junta de Govern Local en
sessió de 15 d’abril de 2019.

La Seu d'Urgell, 11 d’abril de 2019.
El secretari

Ramon Miñambres Rebés

