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Lourdes Casadevall i Fontclara, secretària accidental de l’Ajuntament de la comtal vila
de Castelló d’Empúries,
C E R T I F I C O:
Que la Junta de Govern Local reunida el dia 15 de JUNY de 2020, entre d’altres
adoptà els ACORDS:

SALVI GUELL I BOHIGAS

El 23 de desembre de 2019, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el
Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2020, les seves Bases d’Execució i
també la Plantilla Orgànica del Personal, i s’ha publicat l’aprovació definitiva dels dos
primers en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 669 de 30 de gener de
2020 i la del tercer en el número 1289 de 25 de febrer de 2020. La plantilla inclou un
lloc de treball vacant de persona laboral com a tècnic/a mitjà/ana d’habitatge, grup
A2, nivell 19, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitja i el
pressupost conté dotació econòmica per 10 mesos.
L’11 de juny de 2020, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 8152 l’anunci pel qual es fa pública l’Oferta d’Ocupació Pública de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a l’exercici 2020, que inclou, entre altres, el
lloc de treball abans esmentat amb sistema d’accés torn lliure i sistema de selecció
concurs-oposició.
El municipi de Castelló d’Empúries viu una realitat social, econòmica i urbanística molt
característica, que fa necessària la intervenció de l’administració local. Els objectius
plantejats des del consistori consisteixen, principalment, en portar a terme tot un
seguit de mesures que tenen a veure amb les polítiques socials d’habitatge, l’atenció a
les persones amb risc d’exclusió residencial i l’abordatge de totes aquelles situacions
que el marc jurídic actual permeti d’intervenir en aquest àmbit.
Atès que per raons de servei és necessària la cobertura definitiva de la plaça abans
esmentada, i vistes les bases que han de regir el procés de selecció i l’informe emès
pel cap del Departament de Recursos Humans, de data 11 de juny de 2020 que
consten a l’expedient.
Vist així mateix l’informe de data 12 de juny de 2020, emès per l’interventor
accidental sobre la consignació pressupostària, de conformitat amb el que disposa
l’article 21 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
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7.3.1.1. PROCÉS SELECTIU PROVISIÓ, EN RÈGIM LABORAL FIX, D'UN/A
TÈCNIC/A MIG/A D'HABITATGE
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1. APROVAR les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió en
propietat d’una plaça de tècnic/a mig/a d’habitatge a l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries, reservada al torn lliure, mitjançant el sistema selectiu de concursoposició, grup A, subgrup A2, nivell 19, escala d’administració especial, sub-escala
tècnica, classe mitja, en règim laboral fix, amb una dedicació de jornada
complerta, amb torns amb còmput anual (100%), vacant a la plantilla del personal
laboral de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.
2. CONVOCAR les proves selectives per a la provisió amb caràcter definitiu de la
plaça referenciada.
3. PUBLICAR les bases íntegrament en el Butlletí Oficial de la província de Girona,
l’anunci de la convocatòria en el tauler d’edictes electrònics municipal i extracte de
la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, OBRINT-SE un
termini de 20 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 DOGC.
I perquè així consti, signo digitalment el present certificat, a Castelló d’Empúries a la
data de la signatura, amb el vistiplau de l’alcalde.
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Pel que s’ha exposat, proposta de la regidora del departament, la Junta de Govern
Local, amb el quòrum d’unanimitat ACORDA:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

91391274947a4ec9829ae1a5e7379213001

Url de validació

http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

Data document: 19/06/2020

