
R E S O L U C I Ó

Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2019/657, del dia 16 de juliol de 2019, es varen aprovar 
les bases i convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs – oposició, d’una plaça laboral 
fix per ocupar un lloc de treball de tècnic auxiliar de biblioteca, de l’escala d’administració 
especial, subescala tècnica, classe auxiliar, grup C1, nivell 16, adscrit a la biblioteca municipal 
de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, i creació d’una borsa de treball.

L’anunci de la citada convocatòria i les bases, ha estat exposat amb el núm. 6238 al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 149 del dia 5 d’agost de 2019, extracte al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 7939 del dia 14 d’agost de 2019, i exposició al tauler 
d’anuncis de d’aquest Ajuntament i a l’aplicació e-tauler de l’EACAT, durant el període comprés 
del 15 d’agost al 3 de setembre de 2019, ambdós inclosos, obrint-se el termini de presentació 
d’instàncies l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el DOGC.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el tècnic assignat al departament de 
Recursos Humans, va emetre informe en relació a les instàncies presentades, i l’Alcalde de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb Resolució d’Alcaldia núm. 2019/884 del dia 15 
d’octubre de 2019, va aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, a la citada 
convocatòria, que ha estat exposada al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries i a l’aplicació e-tauler (EACAT) fins al dia 29 d’octubre de 2019, a les dotze de la 
nit, i a la web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, i durant aquest termini, els aspirants, 
que es relacionen a continuació, han justificat els motius pels quals se’ls va excloure:

Esther PLAZA MASSÓ
Sebastià ROIG CASAMITJANA
Julia VAN DER BEEK VIADÉ

Vist l’informe emès pel tècnic assignat al departament de Recursos Humans, del dia 30 
d’octubre de 2019, R E S O L C :

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

Nom i Cognoms
Consuelo ALBIOL MARTÍ
Judith ARDITE SALADRIGAS
Anna BATLLE AMAT
Adriana BERGWERF PORTELL
Mar DACOSTA GUZMAN
Carolina DELGADO QUINTANA
Moisés FERNÁNDEZ QUINTANILLA
Raul GARRETA RICOU
Gina GIL TRIAS
Verónica GIL GARCÍA
Rosa GOTANEGRA GUZMAN
Maria LABARI BEDMAR
Olga MARTÍNEZ CIURANA
Olga MARTÍNEZ VERA
Maria Rosa MONTALAT PUJOL
Anabel MORENO GARCÍA
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Sara OLIVA SANZ
Maria Elena ORTEGA MORILLAS
Esther PLAZA MASSÓ
Rosa Maria POLÁN BOSCH
Michaela POPA
Sebastià ROIG CASAMITJANA
Xavier SAIS JUY
Paris SALAZAR JIMÉNEZ
Julia VAN DER BEEK VIADÉ
Marcela VENTURA WAINER
Rosana Almudena VIDAL GÁNDARA
Noelia VIDAL GAÑAN

2. APROVAR, d’acord amb la base quarta de la convocatòria, la llista definitiva d’aspirants 
EXCLOSOS, per no haver justificat els motius de l’exclusió:

Nom i Cognoms
Glòria QUEIRÓS BADOSA
Montse SALAS BONSHOMS

3. DESIGNAR, d’acord amb la base cinquena de la convocatòria, el tribunal qualificador de 
les proves, que estarà format pels següents membres:

President/a: Un/a tècnic/a de l’Ajuntament amb un nivell de titulació igual o superior a 
l’exigit per al lloc de treball a què s’aspira. 

Titular: Àngels Fernández Vicente, Tècnica d’administració general
Suplent: Josep Roca i Cuffí, Interventor accidental

Vocals:
 Un vocal tècnic/a de la pròpia corporació.

Titular: Roser Julià i Baduà
Suplent: Daniel Valentí i Cruset

 Un vocal designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Titular: Mercè Ponsatí Bañeras
Suplent: Raquel Ruso Gómez

 Un vocal designat a proposta del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona
Titular: Isabel Pont Parras
Suplent: Mar Manen Gorgas

Secretària: La Secretària de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, o persona en qui 
delegui 

Titular: Lourdes Casadevall i Fontclara, secretària accidental de l’Ajuntament
Suplent: M. Assumpció Garriga i Bolasell, funcionària administrativa d’administració 
general

Segons estableix la base 5 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, i a l’efecte, es designa:
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Assessors especialistes: 
 Un/a tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística, per a l’exercici a) fase 

prèvia, prova de català.
 Josep Artigas Metje, en representació de Grup organigrama, per al primer exercici de la 

fase d’oposició, obligatori i eliminatori, prova psicotècnica.

També hi podrà assistir, amb veu però sense vot, 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 15 de novembre de 2019 a la Sala 
Municipal (Plaça Joc de la Pilota número 1 – Castelló d’Empúries), convocant al tribunal 
al despatx de secretaria a les 8 del matí.

5. CONVOCAR als aspirants, que a continuació es relacionen, per realitzar la prova de 
català, a les 9 del matí del dia 15 de novembre de 2019, a la a la Sala Municipal (Plaça 
Joc de la Pilota número 1 – Castelló d’Empúries).

Nom i Cognoms
Paris SALAZAR JIMÉNEZ
Marcela VENTURA WAINER

6. CONVOCAR als aspirants admesos, a les 10 del matí del dia 15 de novembre de 2019 
a la Sala Municipal (Plaça Joc de la Pilota número 1 – Castelló d’Empúries), per a realitzar 
la fase d’oposició.

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

8. COMUNICAR aquesta 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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