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 2021/85 del dia 17 de febrer de 2021 que copiada diu:

SALVI GUELL I BOHIGAS
Lourdes Casadevall i
Fontclara
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17/02/2021 Alcalde

El dia 9 de desembre de 2020, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2020/697, es va
designar el tribunal del procés selectiu 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.
Després de l’avaluació psicotècnia del procés selectiu efectuada el dia 11 de gener de
2021, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2021/32, del dia 15 de gener de 2021 es
va fixar la data de realització de la resta de proves.
L’aspirant admesa, Eva Jiménez Fort, amb instància registrada d’entrades amb el
núm. 687, del dia 18 de gener de 2021, va presentar escrit sol·licitant recusar a la
presidenta del tribunal, com així mateix, la presència d’un membre del Comitè de
Personal de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, en el citat procés selectiu.
Per Resolució d’Alcaldia núm. 2021/40 del dia 20 de gener de 2021, entre d’altres, es
va acceptar la petició efectuada i es va suspendre la realització de les proves fins que
es designes nou membre del tribunal.
Amb escrit registrat de sortides amb el núm. 2021-878 del dia 8 de febrer de 2021, es
va sol·licitar a la Diputació de Girona que nomenés un/a President/a titular, per
formar part del tribunal del citat procés selectiu.
Amb escrit registrat d’entrades amb el núm. 2021-1894 del dia 12 de febrer de 2021,
la Diputació de Girona, informa que actualment la única funcionària de carrera de grup
A2 que podria formar part del procés selectiu, per tenir l’especialització tècnica
suficient per a presidir el tribunal, no podrà col·laborar per motius de salut, i no poden
atendre la nostra petició.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics, del dia 16 de febrer de 2021, RESOLC:
1. DESIGNAR, President titular del procés selectiu per a la provisió en propietat
d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana d’habitatge, al senyor Sebastià Martínez De
Trinchería, que fou designat suplent de president/a mitjançant Resolució d’Alcaldia
núm. 2020/697 del dia 9 de desembre de 2020.
2. MANTENIR la resta del tribunal, designat com a vocals i assessors, que consten a
la Resolució d’Alcaldia núm. 2020/697 del dia 9 de desembre de 2020.

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

0e4fcdde96e94a69a033102879826983001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Data document: 17/02/2021

3. FIXAR la data de les proves el dia 26 de febrer de 2021, a les 10:30h, a la Sala
Gòtica de l’Ajuntament (Plaça Joc de la Pilota número 1 – Castelló d’Empúries, i
CONVOCAR al tribunal a les 9 del matí, a l’Ajuntament.
4. CONVOCAR a les aspirants admeses, a les 10:30h, del dia 26 de febrer de
2021, a la Sala Gòtica de l’Ajuntament (Plaça Joc de la Pilota número 1 – Castelló
d’Empúries).
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.
6. COMUNICAR la present resolució als membres del Tribunal, als efectes adients.
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I perquè així consti, signo digitalment el present certificat, a Castelló d’Empúries, amb
el vistiplau de l’alcalde.
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