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RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA 

Per Resolució de la Presidència de l’Ens Autònom Escola Municipal de Música de Castelló 
d’Empúries, Antoni Agramont, del dia 9 de setembre de 2020, es va aprovar les bases i la 
convocatòria del procés selectiu per a la formació d’una borsa de treball per a la cobertura 
de possibles vacants de places de personal docent, a l’escola municipal de música de 
Castelló d’Empúries “Antoni Agramont”, pel sistema de selecció de concurs de mèrits, 
en règim laboral temporal. 

L’Anunci sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu, ha estat publicat 
amb el núm. 6552 al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 182 del dia 21 de setembre 
de 2020,  i l’anunci de l’extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8235 del 
dia 28 de setembre de 2020, i, 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  
29 de setembre al 8 d’octubre 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. 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, RESOLC:  

1. APROVAR, d’acord amb la base cinquena, la llista provisional d’aspirants ADMESOS, a 
la citada convocatòria, EXEMPTS de realitzar la prova d’acreditació del nivell de català: 

− Albert FONTELLES RAMONET 
− Oriol GARRIGA TELLA 
− José Manuel MARTIN SUAREZ 
− Carlos Luis PEREZ CUCURELLA ( condicionat a la presentació del certificat de delictes 

sexuals amb caràcter previ a la realització de les proves) 

2. APROVAR, d’acord amb la base cinquena la llista provisional d’aspirants ADMESOS, a 
la citada convocatòria, que hauran de superar la fase 1: prèvia, coneixement de 
llengua catalana equivalents al nivell C i/o coneixements de la llegua castellana: 

− Germán José VILELLA PARRA (cat) 
− Josep M. SOLER RODRIGUEZ (cat.) 
− Luc VIZENTINI (cat. i cast.) ( condicionat a la presentació del certificat de delictes 

sexuals amb caràcter previ a la realització de les proves) 

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. 



3. CONCEDIR un termini de 5 dies hàbils per a presentar possibles esmenes i/o 
reclamacions, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la 
Resolució de Presidència en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries. 

4. DESIGNAR, d’acord amb la base sisena, el tribunal qualificador de les proves, que estarà 
format pels següents membres: 

President/a: la Secretària de l’ens autònom o persona en qui delegui 
• Titular: Lourdes Casadevall i Fontclara 
• Suplent: Josep Roca i Cuffí 

Vocals:  

• Funcionari/a de carrera de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, que actuarà també 
com a secretari/a del tribunal qualificador 

▪ Titular: Angelina Fernández 
▪ Suplent: Marta Lleonart 

• Funcionari/a de carrera de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
▪ Titular: Elisabeth Reitg  
▪ Suplent: Assumpció Garriga 

• Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 
▪ Titular: Daniel Valentí i Cruset 
▪ Suplent: Marta Quer i Clavaguera 

• Director de l’ens autònom Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries, en 
qualitat de tècnic expert en la matèria. 

▪ Titular: Oriol Casadevall i Crespo 
▪ Suplent: Carles Cantenys i Soler 

Assessors:  

• Un/a tècnic/a assessor/a del SCC Alt Empordà, del Consorci per a la Normalització 
Lingüística 

• Un/a representant sindical de la Comissió Permanent, del Comitè d’Empresa o de la 
Junta de Personal de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb veu però sense vot 

5. FIXAR la data de les proves selectives el dia 25 de novembre de 2020 a la Sala Gòtica 
(Plaça Joc de la Pilota número 1 – Castelló d’Empúries), convocant al tribunal al despatx 
de Recursos Humans a les 8:45 del matí. 

6. CONVOCAR als aspirants admesos que han de realitzar la prova de Català, a les 9 del 
matí del dia 25 de novembre de 2020 a la Sala Gòtica (Plaça Joc de la Pilota número 1 – 
Castelló d’Empúries), per a realitzar la fase d’oposició. 

7. CONVOCAR als aspirants admesos que han de realitzar la prova de Castellà, a les 10 del 
matí del dia 25 de novembre de 2020 a la Sala Gòtica (Plaça Joc de la Pilota número 1 – 
Castelló d’Empúries), per a realitzar la fase d’oposició. 



8. CONVOCAR als  tots els aspirants admesos, a les 11 del matí del dia 25 de novembre 
de 2020 a la Sala Gòtica (Plaça Joc de la Pilota número 1 – Castelló d’Empúries), per a 
realitzar la fase d’oposició. 

Castelló d’Empúries a la data de la signatura electrònica 

El President 
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