
 
 
Es fa públic els resultats de les proves selectives del concurs oposició per a la creació d’una 
borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria de professor/a de 
l’escola de música, que es produeixin durant un període de dos anys, mitjançant concurs
oposició lliure, realitzades el 17 de juliol de 2019.
 
Fase 1–competència lingüística
caràcter eliminatori.   
Atès que tots els aspirants admesos han justificat el nivell de català requerit i tots tenen 
nacionalitat espanyola, no s’han realitzat aquestes proves.
 
Fase 2 - oposició:Prova pedagògica de caràcter eliminatori i entrevista de caràcter no 
eliminatori.  
 
Fase 3 - concurs:Concurs de mèrits d’acord amb l’annex 2 de les bases del procés selectiu. 

VALORACIÓ DE LES FASES
 

Nom i cognoms 
CASANOVA MARTINEZ, LLUIS 

FARELL QUINTANA, POL 

FONT TURON, CARLES 

FORTUNY MARQUES, EURA 

GARCIA PERARNAU, QUERALT 

GINESTA GRATACOS, M. DOLORS

GORINA FAZ, AGUSTINA                                    

MANTES GARCIA, ANDREA 

MARTIN LAPEYRA, ELISABETH 

MOLL SALORD, FRANCINA 

SARQUELLA RIERA, MARIONA 

TRAN TRUONG, DIEM HUONG 

 
Us comuniquem que de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 
39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra els 
acords del Tribunal continguts en aquest edicte que constitueixen actes de tr
contra la valoració final i proposta de contractació es pot interposar recurs d’alçada davant el 
president de la Corporació en el termini d’1 mes de l’endemà de la present publicació.
 
Sant Feliu de Guíxols, 17 de juliol de 2019
 
La Secretària del tribunal qualificador
 

 
 

s fa públic els resultats de les proves selectives del concurs oposició per a la creació d’una 
borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria de professor/a de 

es produeixin durant un període de dos anys, mitjançant concurs
oposició lliure, realitzades el 17 de juliol de 2019. 

competència lingüística:Prova de llengua catalana i prova de llengua castellana, de 

irants admesos han justificat el nivell de català requerit i tots tenen 
nacionalitat espanyola, no s’han realitzat aquestes proves. 

Prova pedagògica de caràcter eliminatori i entrevista de caràcter no 

urs de mèrits d’acord amb l’annex 2 de les bases del procés selectiu. 
 

FASES: 

Valoració 
FASE 2 

pr. pedagògica 

Valoració 
FASE 2 

entrevista 

Valoració
FASE 3 
mèrits

13 5 

15 4,5 

15 4 

20 5 
19 5 

DOLORS 10 3 
GORINA FAZ, AGUSTINA                                    12 3 

10 3 

9  

15 3,5 

18 5 

9  

Us comuniquem que de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 
39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra els 
acords del Tribunal continguts en aquest edicte que constitueixen actes de tr
contra la valoració final i proposta de contractació es pot interposar recurs d’alçada davant el 
president de la Corporació en el termini d’1 mes de l’endemà de la present publicació.

17 de juliol de 2019 

ria del tribunal qualificador 

s fa públic els resultats de les proves selectives del concurs oposició per a la creació d’una 
borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria de professor/a de 

es produeixin durant un període de dos anys, mitjançant concurs-

Prova de llengua catalana i prova de llengua castellana, de 

irants admesos han justificat el nivell de català requerit i tots tenen 

Prova pedagògica de caràcter eliminatori i entrevista de caràcter no 

urs de mèrits d’acord amb l’annex 2 de les bases del procés selectiu.  

Valoració 
FASE 3  
mèrits 

RESULTAT 
DEL 

PROCÉS 
3,86 21,86 
3,88 23,38 
1,20 20,20 
3,58 28,58 
5,45 29,45 
0,78 13,78 
2,50 17,50 
0,22 13,22 

  
3,00 21,50 
5,06 28,06 

  

Us comuniquem que de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 
39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra els 
acords del Tribunal continguts en aquest edicte que constitueixen actes de tràmit qualificats i 
contra la valoració final i proposta de contractació es pot interposar recurs d’alçada davant el 
president de la Corporació en el termini d’1 mes de l’endemà de la present publicació. 
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