
 

 
 
 
Es fa públic els resultats de les proves selectives del concurs oposició per a la creació 
d’unaborsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria de 
professor/a de flauta travessera de l’escola de música, que es produeixin 
dos anys, mitjançant concurs oposició lliure, realitzades el 9 de gener de juliol de 2020.
 
Fase 1–competència lingüística: 
Atès que tots els aspirants admesos han justificat el nivell de català requerit i tots
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
 
 
RESULTAT DEL PROCÉS: 
 

Nom i cognoms 

 

MARTINEZ 
NAVARRO,ALTEA 

****7034* 

ESQUIAGA VENANZI, 
MARTIN 

****5752*

 
 
Us comuniquem que de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la 
Llei39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra els
acords del Tribunal continguts en aquest edicte que constitue
valoració final i proposta de contractació es pot interposar recurs d’alçada davant elpresident de 
la Corporació en el termini d’1 mes de l’endemà de la present publicació.
 
 
La Secretària del tribunal qualificador
 
 
 
 
 
 
 
Sant Feliu de Guíxols, 9 de gener de 2020
 

Es fa públic els resultats de les proves selectives del concurs oposició per a la creació 
d’unaborsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria de 
professor/a de flauta travessera de l’escola de música, que es produeixin durant un període de 
dos anys, mitjançant concurs oposició lliure, realitzades el 9 de gener de juliol de 2020.

competència lingüística: de caràcter eliminatori. 
Atès que tots els aspirants admesos han justificat el nivell de català requerit i tots

o s’han realitzat aquestes proves. 

Prova pedagògica de caràcter eliminatori i entrevista de caràcter no

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

RESULTAT DEL PROCÉS: Valoracions 

DNI  

FASE 2 
Prova 

pedagògica 
FASE 2 

Entrevista 
FASE 3 
Mèrits

****7034*    
 

****5752*  

18 

 

4 2,02 

conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la 
Llei39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra els
acords del Tribunal continguts en aquest edicte que constitueixen actes de tràmit, contra la 

final i proposta de contractació es pot interposar recurs d’alçada davant elpresident de 
la Corporació en el termini d’1 mes de l’endemà de la present publicació. 

La Secretària del tribunal qualificador  

Sant Feliu de Guíxols, 9 de gener de 2020 

Es fa públic els resultats de les proves selectives del concurs oposició per a la creació 
d’unaborsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria de 

durant un període de 
dos anys, mitjançant concurs oposició lliure, realitzades el 9 de gener de juliol de 2020. 

Atès que tots els aspirants admesos han justificat el nivell de català requerit i tots tenen 

Prova pedagògica de caràcter eliminatori i entrevista de caràcter no 

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

FASE 3 
èrits 

RESULTAT 
DEL PROCÉS 

No presentada 

24,02 

conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la 
Llei39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra els 

ixen actes de tràmit, contra la 
final i proposta de contractació es pot interposar recurs d’alçada davant elpresident de 


		2020-01-09T11:11:18+0100
	Sílvia Mas Pueyo - DNI 39359841X (AUT)




