
R E S O L U C I Ó

La Junta de Govern Local, reunida el dia 27 de maig de 2019, va aprovar la 
convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió amb caràcter 
temporal de personal de reforç d’auxiliars informadors turístics, per a les oficines de 
turisme i creació d’una borsa de reposició.

L’anunci de la citada convocatòria i les bases, ha estat exposat al tauler d’anuncis de 
d’aquest Ajuntament i a l’aplicació e-tauler de l’EACAT, durant el període comprés del 
21 al 28 de juny de 2019, ambdós inclosos, obrint-se el termini de presentació 
d’instàncies.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i vist l’informe emès pel Cap de 
Recursos Humans, en relació a les instàncies presentades, R E S O L C :

1. APROVAR, d’acord amb la base quarta de la convocatòria, la llista provisional 
d’aspirants admesos, a la citada convocatòria:

Cognoms i Nom
MONTANÉ GIL, Carlota
GHINN, Olivia Jennie Haurà de realitzar la prova de català
CASSÚ CASADEVALL, Mireia

D’acord amb la base sisena del procés selectiu, quedaran exempts de celebrar 
aquest exercici els aspirants que acreditin documentalment, abans de la celebració 
de l’exercici, de trobar-se en possessió dels títols corresponents que acreditin tenir 
coneixements de català equivalents al certificat de nivell de suficiència de català de 
la Junta Permanent de Català, nivell C.

2. APROVAR, d’acord amb la base quarta de la convocatòria, la llista provisional 
d’aspirants EXCLOSOS, a la citada convocatòria, fent constar el motiu d’exclusió i 
CONCEDIR termini fins al dia 3 de JULIOL de 2019, per esmenes i/o possibles 
reclamacions, fent constar així mateix que l’apartat f) de la base quarta no és 
motiu d’exclusió:

Nom i Cognoms Motiu
VIGO SANCHEZ, Rosa M. No justifica els apartats d) f) i g) de la base quarta
GARRIDO RIVAS, Miriam No justifica els apartats a) d) i g) de la base quarta
BERGWERF PORTELL, Adriana No justifica l’apartat g) de la base quarta
HERRUZO ALABAU, Berta No justifica els apartats d) i g) de la base quarta

Ho mano i signo digitalment a la comtal vila de Castelló d’Empúries. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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