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ANUNCI-AJUNTAMENT DE TERRASSA 
 
 
CONTRACTACIÓ TEMPORAL I URGENT PER COBRIR DETERMINATS LLOCS DE TREBALL 
DE PERFILS DE DIFICIL COBERTURA  
 

- PROFESSORS/ES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA-CONSERVATORI DE 
TERRASSA DE LES SEGÜENTS ESPECIALITATS: PIANO, BAIX ELÈCTRIC, 
LLENGUATGE MUSICAL, ACORDIÓ, OBOÈ I VIOLÍ. 

 
-  UN/A PROFESSOR DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY DE TERRASSA: 

PROGRAMADOR  
 
Titulació i altres requisits :  
- Professors Música: Títol Superior de Música, en les especialitats a cobrir. Nivell Suficiència de 
català (Nivell C) 
-  Programador: Grau o enginyeria superior informàtica. Nivell de Suficiència de català (Nivell C) 

Missió: 
Programar, preparar, executar les activitats acadèmico-educatives programades en el Projecte 
curricular del Centre i Pla anual, així com controlar, avaluar i fer el seguiment dels alumnes.  

 
Mèrits a valorar: 
• Experiència en les funcions del lloc de treball o similars. 
• Formació específica relacionada amb les funcions a desenvolupar.  
• Altres mèrits que estiguin relacionats amb el lloc de treball. 
 
Tipus de contracte: 
Nomenament de funcionari/ària interí/na temporal 
Jornada parcial a desenvolupar segons el calendari específic establert pel Servei. 
Retribució bruta anual a jornada complerta: 32.303,95 € bruts anuals aproximadament. 
 
Procediment de Selecció: 
Valoració del currículum (es valorarà exclusivament la documentació degudament acreditada i amb 
informes de vida laboral). Si s’escau, la Comissió de selecció podrà determinar la realització d’una 
prova i/o entrevista personal amb els/les candidats/tes per valorar la seva idoneïtat. 
 
Presentació de candidatures: 
Cal presentar sol·licitud, currículum i documents acreditatius dels mèrits, per Internet, a través de la 
seu electrònica municipal (https://seuelectronica.terrassa.cat) o qualsevol oficina del registre de 
l’Ajuntament, fins a l’11 d’octubre de 2017 (inclòs). En cas de fer-ho presencialment haurà 
d’adjuntar-se una relació ordenada dels documents. 
Qualsevol informació relacionada amb aquests processos selectius es publicarà a través de la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa: https://seuelectronica.terrassa.cat. 


