
Departament de Secretaria
LCF/magb

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, el Cap de Recursos Humans, va emetre 
informe en relació a les instàncies presentades, l’Alcalde de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries, amb Resolució d’Alcaldia núm. 2019/568 del dia 1 de juliol de 2019, va aprovar la 
llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, a la citada convocatòria, que ha estat exposat 
al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a l’aplicació e-tauler 
(EACAT) i a la web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, fins al dia 3 de juliol de 2019 a les 
dotze de la nit.

Vist que durant aquest termini l’aspirant Adriana BERGWERF PORTELL, ha justificat l’apartat g) 
de la base quarta, i pel que fa a la resta d’aspirants exclosos no justifiquen, i vist l’informe del 
Cap de Recursos Humans RESOLC:

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

Cognoms i Nom
MONTANÉ GIL, Carlota
GHINN, Olivia Jennie
CASSÚ CASADEVALL, Mireia
BERGWERF PORTELL, Adriana

Atès que no és motiu d’exclusió, l’aspirant admesa Olivia Jennie GHINN haurà de 
realitzar la prova de català, donat que no ha acreditat el nivell requerit, d’acord amb la 
base sisena del procés selectiu, en que 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 d’aspirants 
EXCLOSOS:

Nom i Cognoms
VIGO SANCHEZ, Rosa M. 
GARRIDO RIVAS, Miriam
HERRUZO ALABAU, Berta

3. DESIGNAR, d’acord amb la base cinquena de la convocatòria, el tribunal qualificador de 
les proves, que estarà format pels següents membres:
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President/a: la secretària de la corporació o funcionari en qui delegui, amb un nivell de 
titulació igual o superior a l’exigit per al lloc de treball al què s’aspira. 

Titular: Àngels Fernández i Vicente
Suplent: Lluïsa Julià i Baduà 

Vocals: Tres vocals funcionaris nomenats per la Corporació:

Titular: Josep Roca i Cuffí
Suplent: Dolors del Fresno i Gusó

Titular: Marta Lleonart i Castany
Suplent: Maria Jofre i Sabadí

Titular: Maria Rueda i Martínez
Suplent: Assumpta Roure i Bonaventura

Secretària: Un funcionari/ària de la corporació, que actuarà amb veu i vot:

Titular: M. Assumpció Garriga i Bolasell
Suplent: Elisabeth Reitg i Boix

Segons estableixen les bases del procés selectiu, el Tribunal podrà disposar la incorporació 
d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves, els quals es limitaran a 
l’exercici de les seves especialitats tècniques, en base a les quals col·laboraran 
exclusivament amb l’òrgan de selecció, i a l’efecte, es considera adequat designar a:

Assessors especialistes: 
 Un tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística, per a l’exercici preliminar, 

obligatori i eliminatori.
 Margarita Barneo i Joan Pau Andreu, personal expert de l’Ajuntament de Castelló 

d’Empúries, per a les proves d’anglès i francès que han sol·licitat les aspirants admeses.

També hi podrà assistir un representant de la Junta de personal o del Comitè d’empresa de 
l’Ajuntament.

4. FIXAR la data de les proves selectives el dia 9 de juliol 2019 a la Sala annexa a la Sala 
Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (Plaça Joc de la Pilota número 1), convocant 
al tribunal al despatx dels serveis jurídics municipals a les nou del matí.

5. CONVOCAR a l’aspirant que ha de realitzar la prova de català, a les nou del matí del 
dia 9 de juliol 2019 a la Sala annexa a la Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries (Plaça Joc de la Pilota número 1).

6. CONVOCAR a les aspirants admeses, a les deu del matí del dia 9 de juliol 2019 a la 
Sala annexa a la Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (Plaça Joc de la Pilota 
número 1), per realitzar la fase d’oposició.

7. PUBLICAR el contingut de la present Resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries, a l’aplicació e-tauler (EACAT), i a la web municipal.

8. COMUNICAR la present resolució als membres del Tribunal, als efectes adients.

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