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RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA. Sant Feliu de Guíxols
Atès que el 27 de maig de 2021 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies per
prendre part en el procés de selecció de concurs oposició lliure per a la creació d’una
borsa de treball constituïda per cobrir necessitats temporals de personal de la categoria
de professor/a de música, durant un període de dos anys, les bases del qual van ser
aprovades per la presidència de l’Organisme Autònom en data 15 d’abril de 2021
2021EM07000060 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 81,
de 29 d’abril del present.
En execució del que disposen les esmentades Bases, que regeixen la convocatòria del concurs
oposició, d’acord amb el què disposa l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i examinat l’expedient
administratiu que se segueix:

Aquesta presidència

RESOL:
PRIMER.- Aprovar la següent llista provisional d’aspirants admesos i exclosos:

Aspirants provisionalment admesos/es:
R.E

NOM I COGNOMS

E2021006406

CAMPOS RAMOS, FERRAN

E2021006460
E2021006488
E2021006618
E2021006696
E2021006830
E2021007541

OBACH ESTEBAN, CARLA
BENACH OBRADORS, MARTA
PAYES ROMA, EUDALD
RODRIGUEZ ALFONSO, ALBA

E2021006973
E2021007090
E2021007126
E2021007136
E2021007225
E2021007296
E2021007306
E2021007437
E2021007771

MORELL RAMA, JORDI
MOLINA GAMEZ, CELIA
GALVEZ JULVEZ, LUIS ANGEL
ARGUELLO RODRIGUEZ, IRENE
DOMINGO OLARIA, ESTHER
MONTOYA LASALA, DAVID
MARTINEZ NAVARRO, ALTEA
CASANOVAS SALA, MARIONA
MICO VIDAL, MARIA

BARRANCA MASVIDAL, JUAN

Pot verificar la integritat del document a l’adreça següent : https://ciutada.guixols/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi de Verificació electrònic: 336d58ce-2c52-45fb-b18c-42127483c5cc

E2021007805
E2021008159
E2021007967
E2021007997
E2021008050
E2021008089
E2021008105
E2021008160
E2021008162
E2021008164
E2021008206
E2021008212
E2021008215
E2021008216

ROCAS ANGULO, ALEXANDRE
HUERTAS GOMEZ, ISMAEL
MANTES GARCIA, ANDREA
CUATRECASAS ESTEVEZ, MARIA
MOLL SALORD, FRANCINA ELISABET
GARCIA RAMI, MARC
ORELLANA BUDIA, ANNA
FORTIA BRUGUE, MANEL
BUJ CORRAL, MARINA
AZAMBUJA SOFIA, MARIA SOFIA
RODRIGUEZ BERENGUER, JAVIER
MARTI LLAO, CLAUDIA
SANCHEZ BONILLA, MARTA

Aspirants provisionalment exclosos/es:
R.E

NOM I COGNOMS

MOTIU

Incompliment quarta: no aporta Document nacional
d’identitat o equivalent
Incompliment base Tercera: no acredita estar en
E2021006655 ROURE TORNE, JORDI ENRIC possessió de la titulació requerida a la convocatòria
Incompliment base Tercera: no acredita estar en
E2021006863 MANZANO SANCHEZ, BORJA possessió de la titulació requerida a la convocatòria
PALACIOS VERA, JUAN
Incompliment quarta: no aporta Document nacional
E2021006997 JESUS
d’identitat o equivalent
CATALA GARRIGOS, PAU
Incompliment quarta: no aporta Document nacional
E2021007773 JOAN
d’identitat o equivalent
Incompliment base Tercera: no acredita estar en
E2021008130 VALLES TOLOSA, ROGER
possessió de la titulació requerida a la convocatòria
E2021006616 PARDO TORRES, ALAN

E2021008217 ALVAREZ RIDAO, VICTOR
E2021008235 GOMA KNORN, ANDREAS
E2021008240 LLEONART FIGULS, IAN

Incompliment base Tercera: no acredita estar en
possessió de la titulació requerida a la convocatòria
Incompliment base Tercera: titulació no homologada
Incompliment base quarta : instància presentada fora
de termini

Motiu d’exclusió:
Base tercera.- Requisits dels aspirants, de les bases específiques publicades en el
BOP de Girona número 81, de 29 d’abril del 2021:
“... Per prendre part en les proves de selecció, els i les aspirants han de complir els
requisits i les condicions següents:
Estar en possessió del títol oficial indicat a l’annex 1: títol de professor de música
o titulat superior del pla 66, titulat superior per la LOGSE o titulat superior per la

LOE o equivalent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la
homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports...”
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Base quarta: presentació de sol·licituds
“... Les sol·licituds s’adreçaran a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i es presentaran
mitjançant model normalitzat, disponible a l'adreça web (http://ciutada.guixols.cat/), al
Registre General d’aquest Ajuntament, o en la forma establerta en l’article 16.4 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, durant el termini de vint dies hàbils comptats a partir del següent al de la
publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. ..”
“... Així, la documentació que els/les aspirants han de presentar en el procés selectiu és
la següent:


Fotocòpia del document nacional d'identitat o equivalent ..”

SEGON.- Fer públics els horaris i la ubicació dels exercicis de la fase d’oposició:
Caldrà que tots els aspirants portin mascareta i el seu propi material per a la realització
de la prova. Des de l’Ajuntament es garantirà en tot moment l’aforament permès
d’acord amb la normativa i recomanacions vigents en el moment de realització de la
prova.
Primer exercici fase competència lingüística:
Aspirants provisionalment admesos que han de realitzar la prova de català:
NOM I COGNOMS

CAMPOS RAMOS, FERRAN
PAYES ROMA, EUDALD
RODRIGUEZ ALFONSO, ALBA
BARRANCA MASVIDAL, JUAN
MOLINA GAMEZ, CELIA
AZAMBUJA SOFIA, MARIA SOFIA
SANCHEZ BONILLA, MARTA

Aspirants provisionalment exclosos que de resultar admesos en el decret definitiu
haurien de realitzar la prova de català:
NOM I COGNOMS

ROURE TORNE, JORDI ENRIC
MANZANO SANCHEZ, BORJA
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PALACIOS VERA, JUAN JESUS
CATALA GARRIGOS, PAU JOAN
ALVAREZ RIDAO, VICTOR
GOMA KNORN, ANDREAS

Divendres 2 de juliol, a l’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, Carrer Capmany
23-35, de Sant Feliu de Guíxols 17220.
Hora: 9:00h del matí
Segon exercici fase competència lingüística:
Aquest exercici no es realitzarà atès que tots els aspirants han acreditat el nivell requerit
a la convocatòria.
Primer exercici fase oposició: Prova pedagògica
Dilluns 5 de juliol, a l’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, Carrer Capmany 2335, de Sant Feliu de Guíxols 17220.
Hora: d’acord amb la següent programació:
CAMPOS RAMOS, FERRAN

9:00h

OBACH ESTEBAN, CARLA
BENACH OBRADORS, MARTA
PAYES ROMA, EUDALD
RODRIGUEZ ALFONSO, ALBA
BARRANCA MASVIDAL, JUAN

9:00h
9:00h
9:00h
9:00h
9:00h

MORELL RAMA, JORDI
MOLINA GAMEZ, CELIA
GALVEZ JULVEZ, LUIS ANGEL
ARGUELLO RODRIGUEZ, IRENE
DOMINGO OLARIA, ESTHER
MONTOYA LASALA, DAVID
MARTINEZ NAVARRO, ALTEA
CASANOVAS SALA, MARIONA
MICO VIDAL, MARIA
ROCAS ANGULO, ALEXANDRE
HUERTAS GOMEZ, ISMAEL
MANTES GARCIA, ANDREA
CUATRECASAS ESTEVEZ, MARIA
MOLL SALORD, FRANCINA ELISABET
GARCIA RAMI, MARC
ORELLANA BUDIA, ANNA

10h:00h
10h:00h
10h:00h
10h:00h
10h:00h
10h:00h
11:00h
11:00h
11:00h
11:00h
11:00h
11:00h
12:00h
12:00h
12:00h
12:00h

Pot verificar la integritat del document a l’adreça següent : https://ciutada.guixols/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi de Verificació electrònic: 336d58ce-2c52-45fb-b18c-42127483c5cc

FORTIA BRUGUE, MANEL
BUJ CORRAL, MARINA
AZAMBUJA SOFIA, MARIA SOFIA
RODRIGUEZ BERENGUER, JAVIER
MARTI LLAO, CLAUDIA
SANCHEZ BONILLA, MARTA

12:00h
12:00h
13:00h
13:00h
13:00h
13:00h

Segon exercici fase oposició: Entrevista
Dilluns 5 de juliol, a l’Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, Carrer Capmany 2335, de Sant Feliu de Guíxols 17220.
Hora: a determinar a la finalització del primer exercici, es preveu que es realitzin a
partir de les 16h
L'ordre d'actuació dels i les aspirants, en aquells exercicis que no es puguin realitzar
conjuntament, serà el que es determini a la llista d’admesos.
Per a cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en
el lloc, la data i l'hora assenyalats, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

TERCER.- Designar el següent Tribunal qualificador dels exercicis:
President/a:
Titular: Sra. Silvia Alemany Nadala, tècnica de la corporació experta en la matèria.
Suplent: Sra. Anna Laura Molero Montalvo, tècnic de la corporació experta en la
matèria.
Secretari/a:
Titular: Sr. Pere Bofill Abrusà, funcionari de la corporació.
Suplent: Sr. Miquel Vila Reyner, funcionari de la corporació.
Vocals:
Titulars:
Sr. Francesc Aicart Hereu, tècnic designat per la corporació.
Sr. Xavier Barranco Angulo, nomenat a proposta de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
Sra. Anna Maria Cassú i Serra, tècnica experta en la matèria d’una altra
corporació.
Suplents:
Sr. Alfred Mont de Rojas, tècnic designat per la corporació.
Sra. Maria Teresa Costa Gatius, nomenada a proposta de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Sr. David Salleras Quintana, tècnic designat d’altra corporació, expert en la matèria

Assistirà en qualitat d’observador/a un membre designat per la representació dels/de les
empleats/des dels treballadors de l’Escola Municipal de Música.
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Per realitzar aquestes proves, el Tribunal comptarà amb l’assessorament de persones
tècniques especialitzades. En aquest procés es comptarà amb l’assessorament del Sr.
Carles Farràs Vilaginés i del Sr. Luis González Pérez
QUART.- Assenyalar per a la constitució de l’esmentat Tribunal el dia i lloc que
s’iniciaran els exercicis del concurs oposició el dilluns 5 de juliol a l’Escola de Música
de Sant Feliu de Guíxols, Carrer Capmany 23-35, de Sant Feliu de Guíxols 17220 a les
8:30h.
CINQUÈ.- Aquesta resolució es farà pública en el Tauler electrònic de l’Ajuntament i a
la seu electrònica, havent-hi deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació en el
Tauler electrònic, perquè els qui hagin estat declarats exclosos, esmenin les faltes que
calgui o acompanyin els documents que siguin preceptius, segons el que disposa l’art.
82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Així mateix podran ser recusats els membres del tribunal,
d’acord amb l’establert en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.

Així ho disposa el President, d’aquest organisme autònom “Escola de Música”, en el
lloc i data a dalt indicats, i ho certifica el secretari delegat.
[Firma01-01]

[Firma02-01]

