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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DE 

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ 

MITJANÇANT CONCURS EXTRAORIDNARI DE MÈRITS, DE DUES PLACES DE 

PROFESSOR/A DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’OLIANA EN EXECUCIÓ 

DE L’OFERTA PÚBLICA DE 2022 D’ESTABILTIZACIÓ DE L’OCUPACIÓ 

TEMPORAL 

 

Identificació de la sessió: 

 

Expedient: 294/2022 

Data: 26 de gener de 2023 

Lloc: Ajuntament d’Oliana  

Hora: 10:00h 

 

Reunits els membres del tribunal qualificador es procedeix a la seva constitució, d’acord 

amb el decret d’alcaldia núm.11/2023 de data 13 de gener de 2023. 

 

En primer lloc es comprova l’assistència i quòrum dels membres de tribunal de 

qualificació per a la constitució del mateix: 

 

ASSISTENTS 

 

President:  Luís Peña González, director de l’Escola municipal de Musica de Ponts.   

 

Vocals:  Antoni Pasques Canut, tècnic de gestió municipal de l’Ajuntament 

d’Oliana 

Sra. Íngrid Colilles Gómez, designada per l'EAPC.  

 

Secretari: Antoni Paques Canut  

 

 

Acte seguit, obre l’acte el Sr. President i declara constituït el tribunal qualificador.  

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

 

El tribunal procedeix a revisar la relació de persones aspirants admeses, on també hi 

figura la relació de les persones exemptes o no realitzar la prova de coneixements de 

llengua catalana i castellana i que són les següents: 

 

NOM I COGNOMS IDENTIFICACIÓ PROVA DE CATALÀ PROVA DE CASTELLÀ 

Núria Caballé Cabestany 7778****-K No exempta Exempta 

Ana Floruc Darie ****4874-V Exempta  Exempta  
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Seguidament es comprova que la persona no exempta de realitzar la prova de 

coneixements de llengua catalana va ser convocada en data 25 de gener de 2023 a les 

13:00h a l’Ajuntament d’Oliana per realitzar l’esmentada prova de nivell C1 i segons 

documentació acreditativa que consta a l’expedient, va ser avaluada per la Sra. Teresa 

Vilaró Reverter, del Consorci per a la Normalització Lingüística, superant-la amb la 

qualificació d’APTA.  

 

 

CONCURS DE MÈRITS 

 

Acte seguit el tribunal procedeix a la valoració dels mèrits acreditats per les aspirants, 

d’acord amb el barem que consta a la base específica quarta i en relació a les bases 

setena i novena de les bases comunes dels processos selectius per a l’estabilització de 

l’ocupació temporal de l’Ajuntament d’Oliana: 

 

Aspirant: NÚRIA CABALLÉ 

 

• Mèrits professionals (màxim 60 punts): serveis prestats en la condició de personal 

laboral o funcionari  

 

▪ Experiència professional desenvolupada ocupant un lloc de treball de 

professor/a de música de l’Ajuntament d’Oliana. Es puntuarà a raó de 0,35 

punts per mes. 

 

S’acrediten 149 mesos treballats, a 0,35 punts/mes = 52,15 punts. 

 

▪ Experiència professional per prestació de serveis mitjançant relació 

laboral o funcionarial, en el sector públic o privat, ocupant llocs de 

treball similars al convocat: Es puntuarà a raó de  0,17 punts per mes. 

 

S’acrediten un total de 140 mesos treballats, a 0,17 punts/mes = 23,8 punts. 

 

La suma de les puntuacions és de 75,95 punts, i per tant obté el màxim permès de 60 

punts segons les bases. 

 

• Formació reglada (màxim 2 punts) 

 

▪ Titulació corresponent a formació reglada relacionada amb el lloc de 

treball a proveir (no es tindrà en compte aquella titulació mitjançant la qual 

s’ha accedit al procés): Es puntuarà a raó de  2 punts per titulació. 

 

S’acrediten 2 titulacions de formació superior, a 2 punts/titulació = 4 punts 
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Per tant obté el màxim permès de 2 punts segons les bases. 

 

• Formació contínua (màxim 33 punts) 

 

▪ Cursos de coneixements sobre matèries relacionades amb les funcions 

pròpies de la plaça a cobrir, amb un màxim de 33 punts, segons el barem 

següent:  

 

- Cursos de durada superior a 51 hores: 2,00 punts 

- Cursos de durada 20 hores fins a 50 hores: 1,00 punt 

- Cursos de 19 hores o menys: 0,5 punts 

 

S’acredita un curs de 40 hores, equivalent a 1 punt. 

 

▪ Cursos de coneixements sobre pedagogia i educació musical, amb un 

màxim de 33 punts, segons el barem següent:  

 

- Cursos de durada superior a 51 hores: 10,00 punts 

- Cursos de durada 20 hores fins a 50 hores: 5,00 punts 

- Cursos de 19 hores o menys: 2 punts 

 

No n’acredita cap. 

 

▪ Cursos de coneixements orquestral i violinística, amb un màxim de 33 

punts, segons el barem següent:  

 

- Cursos de durada superior a 51 hores: 10,00 punts 

- Cursos de durada 20 hores fins a 50 hores: 5,00 punts 

- Cursos de 19 hores o menys: 2 punts 

 

S’acrediten un total de 15 cursos de diverses durades, amb una puntuació total de 85 

punts. 

 

La suma de les puntuacions de formació contínua és de 86 punts, i per tant obté el 

màxim permès 33 punts segons les bases. 

 

• Altres mèrits (màxim 5 punts) 

 

- Per experiència de participació en concerts, degudament acreditada, a raó 

de 0,25 punts per cadascun.  

 

- Per enregistrament de cd’s i/o dvd’s, degudament acreditat, a raó de 0,25 

punts per cadascun. 
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S’acrediten un total de 31 concerts i enregistraments, a 0,25 punts cadascun = 7,75 

punts, obtenint, per tant, el màxim de 5 punts. 

 

 

Aspirant: ANA FLORUC 

 

• Mèrits professionals (màxim 60 punts): serveis prestats en la condició de personal 

laboral o funcionari  

 

▪ Experiència professional desenvolupada ocupant un lloc de treball de 

professor/a de música de l’Ajuntament d’Oliana. Es puntuarà a raó de 0,35 

punts per mes. 

 

S’acrediten 145 mesos treballats, a 0,35 punts/mes = 50,75 punts. 

 

▪ Experiència professional per prestació de serveis mitjançant relació 

laboral o funcionarial, en el sector públic o privat, ocupant llocs de 

treball similars al convocat: Es puntuarà a raó de  0,17 punts per mes. 

 

S’acrediten un total de 14,5 mesos treballats, a 0,17 punts/mes = 2,46 punts. 

 

La suma de les puntuacions és de 53,21 punts. 

 

• Formació reglada (màxim 2 punts) 

 

▪ Titulació corresponent a formació reglada relacionada amb el lloc de 

treball a proveir (no es tindrà en compte aquella titulació mitjançant la qual 

s’ha accedit al procés): Es puntuarà a raó de  2 punts per titulació. 

 

S’acredita 1 titulació de formació superior, obtenint per tant 2 punts. 

 

• Formació contínua (màxim 33 punts) 

 

▪ Cursos de coneixements sobre matèries relacionades amb les funcions 

pròpies de la plaça a cobrir, amb un màxim de 33 punts, segons el barem 

següent:  

 

- Cursos de durada superior a 51 hores: 2,00 punts 

- Cursos de durada 20 hores fins a 50 hores: 1,00 punt 

- Cursos de 19 hores o menys: 0,5 punts 

 

S’acredita un curs de 40 hores, equivalent a 1 punt. 
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▪ Cursos de coneixements sobre pedagogia i educació musical, amb un 

màxim de 33 punts, segons el barem següent:  

 

- Cursos de durada superior a 51 hores: 10,00 punts 

- Cursos de durada 20 hores fins a 50 hores: 5,00 punts 

- Cursos de 19 hores o menys: 2 punts 

 

S’acrediten un total de 8 cursos de diverses durades, amb una puntuació total de 40 

punts. 

 

▪ Cursos de coneixements orquestral i violinística, amb un màxim de 33 

punts, segons el barem següent:  

 

- Cursos de durada superior a 51 hores: 10,00 punts 

- Cursos de durada 20 hores fins a 50 hores: 5,00 punts 

- Cursos de 19 hores o menys: 2 punts 

 

No se n’acredita cap. 

 

La suma de les puntuacions de formació contínua és de 41 punts, i per tant obté el 

màxim permès 33 punts segons les bases. 

 

• Altres mèrits (màxim 5 punts) 

 

- Per experiència de participació en concerts, degudament acreditada, a raó 

de 0,25 punts per cadascun.  

 

- Per enregistrament de cd’s i/o dvd’s, degudament acreditat, a raó de 0,25 

punts per cadascun. 

 

S’acrediten un total de 41 concerts a 0,25 punts cadascun = 10,25 punts, obtenint, per 

tant, el màxim de 5 punts. 

 

Quadre-resum de les puntuacions obtingudes: 

 

Aspirant 
Mèrits 
professionals 

Formació 
reglada 

Formació 
continua 

Altres 
mèrits 

TOTAL 

Núria Caballé  60 2 33 5 100 

Ana Floruc 53,21 2 33 5 93,21 
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PROPOSTA DE NOMENAMENT 

 

Segons els resultats obtinguts de la valoració dels mèrits aportats per les aspirants i 

d’acord amb la base 13 de les bases comunes de les bases específiques, el tribunal 

qualificador acorda efectuar la proposta de nomenament a l’òrgan competent de les 

candidates Núria Caballé Cabestany i Ana Floruc Darie, com a professores de l’Escola 

de Música d’Oliana en règim laboral fix, per haver obtingut la màxima puntuació en el 

present procés selectiu.  

 

El president del tribunal aixeca la sessió a les 11:53 hores, de la qual com a  secretari 

estenc la present acta, que signen totes les persones assistents. Ho certifico.  

 

 

President       Vocal 

Luís Peña González      Íngrid Colilles Gómez 

 

 

 

 

 

 

Vocal i secretari 

Antoni Pasques Canut  
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