BASES DE CONTRACTACIÓ PER A L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE GATA DE GORGOS
1. NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
1.1 CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL
Professors per a l'Escola de Música Municipal amb les següents especialitats i
característiques orientatives, que podran variar en funció dels alumnes que es
matriculen:
DEDICACIÓ
SETMANAL

RETRIBUCIÓ MENSUAL
BRUTA

Trompeta

12,00

508

Saxo

13,00

551

Clarinet

8,00

340

Bombardí-tuba

2,00

85

Trompa

2,00

85

Flauta

7,00

310

Oboè

2,00

85

11,00

466

Guitarra clàssica

6,50

275

Guitarra elèctrica - baix elèctric

6,50

275

Violí

2,00

85

Violoncel

2,00

85

Trombó

4,50

191

Cant

3,00

127

LLOCS DE TREBALL

Percussió

La dependència orgànica serà del Gerent de la Societat i la funcional de
Director de l’escola.
1.2 TIPUS DE CONTRACTE LABORAL.
A temps parcial i a per obra o servei determinat consistent en un curs acadèmic.

1.3 DURADA DEL CONTRACTE.
Des del 7 de setembre de 2015 al 24 de juny del 2015.

1.3 PUBLICITAT.
Les bases íntegres es publicaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Gata de
Gorgos i a la web de Sòlgata.

2. CONDICIONS MÍNIMES QUE HAURAN D’ACOMPLIR ELS CANDIDATS
2.1 Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió
Europea o dels Estats en el quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per Espanya, els siga aplicable la lliure circulació de
treballadors/res, en els termes que indica la legislació vigent. En el cas
d’estrangers/res s’haurà d’acreditar el domini de les llengües oficials de la
Comunitat Valenciana.
També podran ser admesos/ses els/les nacionals de països diferents als que
formen part de la Unió Europea, els/les quals hauran d'aportar permís de
residència i treball, d'acord amb la normativa vigent.
2.2 Haver complit 16 anys d’edat i no superar l'edat de jubilació.
2.3 Posseir la titulació de Grau Mitjà, en l'especialitat a què s’opta o equivalent dins
del termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.
Els/les nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres estats
diferents hauran d'acreditar el reconeixement del seu títol oficial per l'estat
espanyol, de conformitat amb la normativa vigent en la matèria.
2.4 No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal
desenvolupament i exercici de les funcions corresponents.
2.5 No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici d'ocupacions o
càrrecs públics ni haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del
servei de cap Administració Pública.
2.6 Estar en possessió del Grau Mitjà de coneixements de valencià de la JQCV o
equivalent (reconegut en el MERC).

3. MÈRITS
3.1 Haver exercit activitat docent en la especialitat que s’opta, fins un màxim de 3
punts: 0,1 punts/mes,.
3.2 Formació específica i/o cursos de perfeccionament relacionats amb
l’especialitat que s’opta i acreditats per organismes oficials, fins un màxim de 2
punts:





20 h o mes = 0.25 punts.
50 h. o mes = 0.5 punts.
75 h. o mes = 0.75 punts.
100 h. o mes = 1 punts.

3.3 Altres titulacions musicals, fins un màxim de 0.5 punts.



Títol professional o mitjà =0.25 punts.
Títol superior = 0.5 punts.

3.4 Coneixements de valencià, amb 0.5 punts pel Grau Superior de coneixements
de valencià de la JQCV o equivalent (reconegut en el MERC).
3.5 Valoració d’altres mèrits aportats, com idiomes amb títols homologats per
organismes públics, i acreditats pels/per les aspirants, així com valoració conjunta
dels currículums per tal de cercar la millor adequació a la plaça objecte de la
convocatòria, segons el criteri del tribunal, fins a un màxim d’1 punt.
3.6 Entrevista personal, amb un màxim de 2 punts. Únicament en el supòsit de
què suma de les puntuacions dels dos primers qualificats pels mèrits anteriors, no
excedisca de 2 punts o existisca empat, es realitzarà l'entrevista davant del
Tribunal valorant-se experiència, idoneïtat i aptitud de l'aspirant, en relació amb les
funcions a desenvolupar.

4. PROCEDIMENT
4.1 Presentació de documentació. Dins dels 10 dies naturals des de la publicació
de l’anunci els aspirants presentaran una instància en el Registre d´Entrada de
SOLGATA, on deuran,
a) Manifestar en la sol·licitud que es compleixen totes les condicions exigides
en estes bases.
b) Manifestar el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal
que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la
tramitació del procés selectiu, d'acord amb la legislació vigent.
c) Adjuntant la documentació necessària per a la fase de concurs d'acord amb
el següent detall:
0.- Índex detallat de tota la documentació que es presenta, detallant
cada un dels mèrits:
0.1.- En el cas dels cursos o similars, s'especificarà denominació
del curs, entitat organitzadora, homologació i número d'hores.
0.2.- En el cas de l'experiència laboral, s'especificarà cada
entitat/empresa, lloc de treball i número de mesos d'alta.
1.- Currículum vitae.
2.- Còpies i documents acreditatius dels mèrits a tenir en compte.
A aquests efectes cal acreditar documentalment tots els aspectes que
consten en el barem de mèrits, com ara períodes treballats segons
especialitats, experiències professionals, cursos, màsters, CAP, etc...
(es poden acreditar mitjançant informe de vida laboral actualitzat i/o
fotocòpies dels contractes, nòmines o qualsevol altre mitjà que acredite
la naturalesa i durada dels serveis prestats).
No caldrà presentar documentació que ja obre en l’expedient d’anteriors
convocatòries.

