
                                             
 

Núm.de decret: D191121 
                       
 

RESOLUCIÓ 
 
Atès que el passat 13 de novembre de 2019, finalitzà el termini de presentació de 
sol·licituds per prendre part en el concurs-oposició, per a la provisió d’una 
plaça de director/a de l’Escola Infantil Municipal “passeig de les oques”, 
les bases de la qual han estat aprovades per Resolució de la Presidència de data 7 
d’octubre de 2019 i publicades en el BOP de Girona número 198 edicte 7935 de 
15 d’octubre de 2019, al DOCG número 7988 de 24 d’octubre de 2019 i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal. 
 
D’acord amb el que estableix la base cinquena del procés selectiu, RESOLC: 
 
1.- APROVAR d’acord amb la base cinquena, la relació definitiva d’aspirants 
admesos: 
 

ASPIRANTS ADMESOS (Compleixen els requisits) 
NOM CATALÀ 

PILAR YGLESIAS VICENÇ Exempta 
 
2.- DESIGNAR d’acord amb la base sisena de la convocatòria, el tribunal 
qualificador de les proves, que estarà format pels següents membres: 
 
President/a: El/la Secretari/a de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries o la 
persona en qui delegui. 

Titular: Lourdes Casadevall i Fontclara 

    Suplent: Assumpció Garriga i Bolasell 
 

Vocals: 
 

Vocal: El/la Cap/a de Recursos Humans de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries o 
la persona en qui es delegui. 

Titular: Daniel Valentí i Cruset 

Suplent: Josep Roca i Cuffí 

Vocal: Un/a tècnic/a expert/a en la matèria de la plaça que es convoca, director/a 
d’una altra Escola Infantil, etc., o la persona en qui es delegui. 

Titular: Anna Cortada i Pomés 

Suplent: Caterina Corcoll i Inglés 

 

 

 



 

Vocal: Un/a funcionari/a designat/a per la Corporació, o la persona en qui es 
delegui. 

Titular: Àngels Fernández i Vicente 

Suplent: Marta Lleonart Castany 

Vocal: Un/a tècnic/a designat/da per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

Titular: Xavier Barranco i Angulo 

Suplent: Josep Rodríguez i Roca 

Secretària: Un/a dels vocals designats actuarà com a secretari de la mesa. 
 
Àngels Fernández i Vicente 
 

Assessors: en representació del Grup organigrama, per el primer exercici de la 
fase d’oposició, obligatori i eliminatori, prova psicotècnica. 
 
Josep Artigas i Metje 

També i podrà assistir, amb veu però sense vot un representant del Comitè de 
Personal de l’Ajuntament de Castelló  d’Empúries.  
     
3.- FIXAR  la data  d’inici de les proves selectives el proper dia  25 de novembre 
de 2019 a les 10 hores del matí a la Sala annexa al Saló de Plens de l’Ajuntament 
de Castelló d’Empúries per la realització del primer exercici de la fase d’oposició 
(prova psicotècnica), convocant al tribunal al despatx de secretària a les 9’30 
hores del matí.  
 
4.- Efectuat el primer exercici i, pel cas que l’aspirant resulti APTA, FIXAR el dia 
28 de novembre de 2019 a les 10 hores del matí a la Sala annexa al Saló de Plens 
de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per la realització del segon i tercer exercici 
de la fase d’oposició, convocant al tribunal al despatx de secretaria a les 9’00 
hores del matí.  
 
5.- 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 pàgina 
web municipal. 
 
6.- COMUNICAR aquesta Resolució als membres del tribunal, als efectes adients. 
 
I perquè així consti, signo digital el present certificat, a Castelló d’Empúries, amb 
el vistiplau del President. 
 

El president. 
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