
 

Josep Roca i Cuffí, Secretari accidental de l’Ens Autònom Escola Municipal de Música de Castelló 
d’Empúries, “Antoni Agramont”, per delegació del dia 26 d’agost de 2020 

 
C E R T I F I C O   
 
Que entre les diverses resolucions de la Presidència arxivades a la Secretaria del meu càrrec, hi 
figura la següent del dia 9 de SETEMBRE de 2020 que copiada literalment diu: 
 
Vist l’informe emès pel director de l’Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries, Antoni 
Agramont, fent constar la necessitat urgent de crear una borsa de treball per a la cobertura de 
vacants de places de personal docent a la citada escola municipal de música, pel sistema de 
selecció de concurs de mèrits, en règim laboral temporal, per cobrir les següents especialitats  
 
CODI 01-01.-Llenguatge musical, guitarra clàssica i guitarra moderna. 
CODI 01-02.-Llenguatge musical i flabiol. 
CODI 01-03.-Llenguatge musical i bateria. 
 
Vistes les bases i l’informe del departament de Recursos Humans, del dia 9 de setembre de 
2020, i examinades les bases de la convocatòria, de conformitat amb el que marquen els estatuts 
de l’ens autònom, RESOLC: 

 
1. APROVAR les bases que regiran la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per 

a la cobertura de vacants de places de personal docent a l’Escola Municipal de Música de 
Castelló d’Empúries, Antoni Agramont, pel sistema de selecció de concurs de mèrits, en règim 
laboral temporal, per cobrir les següents especialitats: 
 

• CODI 01-01.-Llenguatge musical, guitarra clàssica i guitarra moderna. 
• CODI 01-02.-Llenguatge musical i flabiol. 
• CODI 01-03.-Llenguatge musical i bateria. 

 
2. CONVOCAR les proves selectives per a la formació de la borsa de treball referenciada. 

 
3. PUBLICAR les bases íntegrament i l’anunci de la convocatòria, al Butlletí Oficial de la 

Província de Girona (BOP), i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries (e-tauler), i un anunci extractat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), OBRINT-SE un termini de 10 dies naturals per a la presentació d’instàncies, a 
comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de l’anunci de la convocatòria en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 

 
I perquè així consti, signo digitalment el present certificat, a Castelló d’Empúries, amb el vistiplau 
del president de l’ens autònom. 
 

 
El secretari accidental 

 
 
 

Josep Roca i Cuffí 

Vist i plau 
El President 

 
 
 

Salvi Güell i Bohigas 
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