MANUEL GALÁN MASSANET,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER
Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar, a temps parcial, amb una jornada
aproximada de 9 hores setmanals, variables segons la matrícula de l’alumnat de
l’escola, i de manera interina per al curs 2022-2023, un/a professor/a de música de
l’especialitat de guitarra.
REQUISITS:
- Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
- Coneixements de llengua catalana (nivell C1).
- No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions
corresponents.
- No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a
l'Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a
l'exercici de funcions públiques.
-Estar en possessió de la titulació de professor/a de música en la especialitat de
guitarra.
Els títols requerits són: grau mitjà de LOGSE, grau mitjà del Pla 66, habilitació
expedida per la Conselleria d’Educació.
MÈRITS A VALORAR:
Experiència en un lloc de feina de similars característiques i formació específica
relacionada amb la feina a desenvolupar.
Els mèrits es valoraran segons els criteris i la puntuació detallats en el document
adjunt a aquest ban.
ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
Del 14 al 20 de setembre de 2022 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (edifici Can Solivelles) o a les oficines municipals de la Colònia de Sant
Pere.
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Amb el currículum s’ha d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits
(experiència laboral i formació). En cas d’acreditar experiència laboral s’haurà
d’aportar, juntament amb els contractes o nòmines, una vida laboral actualitzada.
Només es valoraran els mèrits que s’hagin presentat, com a màxim, en la data de
finalització del termini per presentar les sol·licituds.
Les contractacions de personal estaran supeditades al compliment del que estableix el
Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma
laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

Manuel Galán Massanet
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PROVA DE CATALÀ:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la seguent pàgina web
Codi Segur de Validació

9ec42aa96bfd4591860e876e1a31680f001

Url de validació

https://seu.arta.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

La data de realització de la prova de nivell C1, per a les persones que no puguin
acreditar aquest coneixement, serà dijous 22 de setembre a les 9.00 h al segon pis de
l’edifici de l’Ajuntament.

