Departament de Secretaria
LCF/mrm

Lourdes Casadevall i Fontclara, Secretària accidental de l’Ajuntament de la comtal
vila de Castelló d’Empúries,
CERTIFICO
Que entre les diverses resolucions de l’Alcaldia arxivades a la Secretaria del meu
càrrec, hi figura la número 697/2020 del dia 09/12/2020, que copiada literalment
diu:

SALVI GUELL I BOHIGAS

L’Anunci sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu, ha
estat publicat amb el núm. 4232 al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.
126 del dia 2 de juliol de 2020, i l’anunci de l’extracte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 8173 del dia 9 de juliol de 2020, i exposats al tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament i a l’aplicació e-tauler de l’EACAT (Extranet de les
Administracions Catalanes), durant el període comprés del dia 10 al 29 de juliol de
2020, ambdós inclosos, obrint-se el termini de presentació d’instàncies l’endemà de
la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fins el 29 de juliol de
2020.
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 27 de juliol de 2020, es van rectificar
les bases del procés selectiu i es va obrir un nou termini per a la presentació
d’instàncies.
L’Anunci sobre la rectificació de les bases i de la obertura d’un nou termini per a
presentació d’instàncies, ha estat publicat amb el núm. 5794 al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 157 del dia 14 d’agost de 2020, i l’anunci de l’extracte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8208 del dia 24 d’agost de 2020, i
exposats al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a l’aplicació e-tauler de l’EACAT
(Extranet de les Administracions Catalanes), durant el període comprés del dia 25
d’agost al 14 de setembre de 2020, ambdós inclosos, obrint-se el termini de
presentació d’instàncies l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, fins el 14 de setembre de 2020.
Vist l’informe del Tècnic del Departament de Recursos Humans, del dia 7 de
desembre de 2020, RESOLC:
1. APROVAR, d’acord amb la base sisena de la convocatòria, la llista provisional
d’aspirants ADMESOS, a la citada convocatòria, exempts de realitzar la prova
d’acreditació del nivell de català:

Lourdes Casadevall i
Fontclara

Signatura 1 de 2

09/12/2020 Secretària accidental

Signatura 2 de 2

09/12/2020 Alcalde

“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de juny de 2020, es van aprovar
les bases i es van convocar les proves selectives per a la provisió en propietat d’una
plaça de tècnic/a mitjà/ana d’habitatge, reservada al torn lliure, mitjançant el
sistema selectiu de concurs-oposició, grup A, subgrup A2, nivell 19, escala
d’administració especial, sub-escala tècnica, classe mitja, en règim laboral fix.
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ASPIRANTS
BOSCH ALVAREZ Lidia
EL HARCHE SAKKALI Mohamed
GARCÉS GUALLART Maria del Pilar
HUGET GENÉ Arnau
JIMENEZ PEREZ Eva
MASSOT GIL Elisenda
PUJOL PUJADAS Maria
TORRES ACEDO Cristina
VALENCIA ALARCON Angela Leonor

Els aspirants que no hagin signat el consentiment per al tractament de dades, ho
hauran de fer abans d’iniciar les proves del procés de selecció.

SALVI GUELL I BOHIGAS
09/12/2020 Secretària accidental
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09/12/2020 Alcalde

2. DESIGNAR, d’acord amb la base setena de la convocatòria, el tribunal
qualificador de les proves, que estarà format pels següents membres:
President/a: la Secretària de la corporació o persona en qui delegui
 Titular: Lourdes Casadevall i Fontclara
 Suplent: Sebastià Martínez de Trinchería
Vocals: d’entre els vocals designats es triarà la persona que desenvoluparà les
funcions de Secretari/a del tribunal


El cap de Recursos Humans d’aquest Ajuntament o la persona en qui es
delegui
Titular: Àngels Fernández i Vicente
Suplent: Juana María Llor Serra



Un/a tècnic/a expert/a, especialista en la matèria de la plaça que es convoca
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Titular: Josep Armengol Prats
Suplent: Núria Rovira Bou



Un/a funcionari/a designat/da per la Corporació, o la persona en qui es
delegui, amb titulació igual o superior a la plaça que es convoca
Titular: Josep Roca i Cuffí
Suplent: Marta Lleonart i Castany



Un/a tècnic/a designat/da per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a
proposta de la mateixa escola
Titular: Martí Lluansí Sastre
Suplent: Cristina Pou Molinet
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Assessors:
 Un/a representant del Comitè de Personal d’aquest Ajuntament, amb veu
però sense vot
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Un tècnic/a assessor/a de l’empresa encarregada de portar a terme les
proves psicotècniques

3. En compliment de la base novena els aspirants tenen 10 dies, a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a presentar al registre general
d’aquest Ajuntament(OMAC), el Programa Social d’Habitatge de Castelló
d’Empúries. La no presentació d’aquest programa dins d’aquest termini,
comportarà l’exclusió de participació en aquest procés selectiu.
4. Una vegada presentada la documentació es fixarà la data de les proves.
5. PUBLICAR el contingut de la present Resolució en el tauler d’edictes de la
corporació (i també a l’electrònic), i al web municipal.

Signatura 2 de 2

SALVI GUELL I BOHIGAS
Lourdes Casadevall i
Fontclara

I perquè així consti, signo digitalment el present certificat, a Castelló d’Empúries,
amb el vistiplau de l’alcalde.
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6. COMUNICAR la present resolució als membres del Tribunal, als efectes adients.
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