ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització – Selecció

PROCÉS SELECTIU DE VUIT PLACES DE PERSONAL LABORAL FIX DE
PROFESSORS/ES DE MÚSICA PER A LES ESCOLES I CONSERVATORIS DE
MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, MITJANÇANT CONCURS
OPOSICIÓ, TORN LLIURE (CONV. 17/039)
RESULTAT TERCER EXERCICI
ESPECIALITAT PIANISTA ACOMPANYANT

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 8B085A9B18804CD8A9FCB0BF2542617C i data d'emissió 28/05/2021 a les 14:17:18

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, es publica el nom i cognoms i s'afegeix la quarta,
cinquena, sisena i setena xifra numèrica del document nacional d'identitat, número d'identitat
estranger, passaport o document equivalent.

Resultat de la classe

Cognoms, Nom
MASSANA COGUL, Miquel
TORRES FONT, Gisela
CASTEL FORT, Lluís

Núm.
d'identificació Classe GE Classe GP
***2192**
***2157**
***0197**

7
No apta
6

TOTAL

7

7

No apta
6,5

No apta
6,25

Resultat final tercer exercici
Segons la base 5.1.3 que regula el tercer exercici de la convocatòria, aquest exercici
està dividit en dues parts (el desenvolupament d’una unitat didàctica i impartir dues
classes), el resultat final és la mitjana dels dos exercicis, per la qual cosa el resultat
final d’aquest tercer exercici és el següent:

Cognoms, Nom
MASSANA COGUL, Miquel
TORRES FONT, Gisela
CASTEL FORT, Lluís

Núm.
Desenvolupament Impartir
d'identificació unitat didàctica
classe
***2192**
***2157**
***0197**

7,5
5,5
7,5

7
No apta
6,25

TOTAL
7,25
No apta
6,87

L’aspirant que ha resultat no apta no pot continuar en el procés selectiu.
Contra els resultats de les proves procedeix interposar recurs d'alçada davant la
diputada delegada de l’Àrea de Recursos Humans, en el termini d'un mes des de la
seva publicació.
Es convoca els aspirants que han resultat aptes per a la realització del quart exercici
de la convocatòria (interpretació) el dia 4 de juny de 2021, a les 10.45 hores, a
l’Escola i Conservatori de Música de Tarragona.
Tarragona, a data de la signatura electrònica
La secretària del Tribunal qualificador
Àngels Martínez March

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
María Ángeles Martínez March - DNI ** (SIG) el dia 28/05/2021 a les 12:57:16

