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 12/2021 dle dia 05/01/2021, que copiada literalment
diu:

SALVI GUELL I BOHIGAS

Vist l’informe del Tècnic del Departament de Recursos Humans, del dia 4 de gener
de 2021, RESOLC:
1. APROVAR, d’acord amb la base sisena de la convocatòria, la llista definitiva
d’aspirants ADMESES, a la citada convocatòria, exemptes de realitzar la
prova d’acreditació del nivell de català:
ASPIRANTS
JIMENEZ PEREZ Eva
PUJOL PUJADAS Maria
2. FIXAR la data de la prova psicotècnica el dia 11 de gener de 2021, a les 10
del matí, a la Sala Gòtica de l’Ajuntament (Plaça Joc de la Pilota número 1 –
Castelló d’Empúries.
3. PUBLICAR el contingut de la present Resolució en el tauler d’edictes de la
corporació (i també a l’electrònic), i al web municipal.
4. COMUNICAR la present resolució als membres del Tribunal, als efectes
adients”.
I perquè així consti, signo digitalment el present certificat, a Castelló d’Empúries,
amb el vistiplau de l’alcalde.

Lourdes Casadevall i
Fontclara

Signatura 1 de 2

07/01/2021 Secretària accidental

Signatura 2 de 2

07/01/2021 Alcalde

“El dia 28 de desembre de 2020 finalitzà el termini de presentació del Programa
Social d’Habitatge de Castelló d’Empúries, establert a la base novena de 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 concursoposició, grup A, subgrup A2, nivell 19, escala d’administració especial, sub-escala
tècnica, classe mitja, en règim laboral fix.
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