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Núm. 9920
AJUntAment de sAnt FeLiU de GUÍXOLs 

Edicte referent a l’aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i 
exclosos del concurs oposició lliure per al nomenament per urgència d’un/a 
auxiliar informàtic (categoria C-2) a l’Àrea d’Administració Electrònica i 
Atenció al Ciutadà per a l’execució d’un programa temporal per un mínim 
de sis mesos (Portal de Transparència) 

DECRET. Sant Feliu de Guíxols, 19 d’octubre de 2015

Atès que el 2 d’octubre del present va acabar el termini de presenta-
ció d’instàncies per prendre part en el procés selectiu per a la provi-
sió en règim de funcionari/a interí/na d’un lloc d’auxiliar informà-
tic (categoria C-2) a l’Àrea d’Administració Electrònica i Atenció al 
ciutadà per a l’execució d’un programa temporal per un mínim de 6 
mesos (Portal de transparència) per l’ Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols, per urgència,mitjançant concurs oposició lliure, les bases 
del qual han estat aprovades per acord de Junta de Govern Local 
de data 15 de setembre de 2015 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 183 de 22 de setembre del present.

En execució del que disposen les esmentades Bases, que regeixen la 
convocatòria del concurs oposició lliure, d’acord amb el què disposa 
l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, i examinat 
l’expedient administratiu que se segueix:

RESOLC: 

PRIMER.- Aprovar la següent llista provisional d’aspirants adme-
sos i exclosos amb indicació del codi dels registres d’entrada de les 
sol·licituds de participació en el procés selectiu:
Aspirants provisionalment admesos:

Núm. Registre d’Entrada Núm. Registre d’Entrada
E2015009341 E2015009825
E2015009384 E2015009826
E2015009508 E2015009837
E2015009509 E2015009858
E2015009556 E2015009865
E2015009639 E2015009886
E2015009694 E2015009889
E2015009808
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Aspirants provisionalment exclosos:

Núm. Registre d’Entrada Motiu
E2015009878 Incompliment Base Tercera b)

“Base Tercera.- Forma i termini de presentació d’instàncies.

Les sol·licituds per prendre part a les proves d’accés s’adreçaran a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i es presentaran al Registre 
General d’aquest Ajuntament, o en la forma establerta en l’article 
38-4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
durant el termini de deu dies naturals comptats a partir del següent 
al de la publicació de l’anunci de la convocatòria i de les bases en el 
Butlletí Oficial de la Província.

(...)

A la sol·licitud s’adjuntarà:
a) ...
b)Fotocòpia de la titulació.”

SEGON.- Fer públics els horaris i la ubicació dels exercicis de la fase 
d’oposició:

Primer exercici: Qüestionari preguntes curtes
Divendres dia 6 de novembre, a la seu de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Edifici de les Vetlladores, 
planta primera, c/ del Mall 57-61 de Sant Feliu de Guíxols 17220

Hora:8:00 del matí

Consistirà a contestar per escrit una sèrie de preguntes curtes re-
lacionades amb les funcions pròpies del lloc a ocupar i del tema-
ri, determinades pel Tribunal immediatament abans de començar 
l’exercici. Els i les aspirants disposaran d’un termini màxim d’una 
hora per contestar les preguntes formulades.

Aquest exercici es qualificarà fins a un màxim de 10 punts. Per supe-
rar-lo s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Segon  exercici:Prova teòrica -pràctica.
Divendres dia 6 de novembre, a la seu de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Edifici de les Vetlladores, 
planta primera, c/ del Mall 57-61 de Sant Feliu de Guíxols 17220
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Hora:10:00 del matí

Consistirà a resoldre per escrit una prova teòrica- pràctica planteja-
da pel Tribunal, en un temps màxim de dues hores, relacionada amb 
el temari, les tasques i estratègies a desenvolupar segons el progra-
ma basat en La Llei de transparència i la base segona lletra h).

Es valoraran especialment en aquest exercici el grau de coneixement 
de la realitat municipal, la claredat d’exposició, l’eficàcia i l’efici-
ència a resoldre’l i els coneixements sobre els temes de disseny de 
planes web.

Aquest exercici és eliminatori i es qualificarà de 0 a 10 punts, que-
dant eliminats/des els i les aspirants que no obtinguin com a mínim 
5 punts.
Tercer exercici: Entrevista
Divendres dia 6 de novembre, a la seu de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Edifici de les Vetlladores, 
planta primera, c/ del Mall 57-61 de Sant Feliu de Guíxols 17220

Hora: A determinar. Es fixarà al finalitzar el segon exercici

Consistirà en la realització d’una entrevista als aspirants i en la 
valoració de l’adequació del seu currículum al programa objecte 
d’aquestes bases i convocatòria. Es farà una entrevista als i a les as-
pirants, als efectes de comprovar els mèrits al·legats i les condicions 
específiques exigides per a l’exercici del lloc de treball d’acord amb 
l’establert a l’article 67 del Decret 2214/1990 de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei d les entitats locals. Es 
qualificarà fins a un màxim de 5 punts. No serà eliminatòria.

Els factors de valoració de l’entrevista seran els següents:

- adequació de les competències professionals al programa temporal.
- adequació de la tipologia de les tasques a les exigides pel lloc.
- aptituds personals adequades al perfil del lloc.

Quart exercici: Valoració dels coneixements orals i escrits de la llen-
gua catalana.
Divendres dia 6 de novembre, a la seu de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Edifici de les Vetlladores, 
planta primera, c/ del Mall 57-61 de Sant Feliu de Guíxols 17220

Hora: A determinar. Es fixarà al finalitzar el tercer exercici
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Els i les aspirants que han de realitzar la prova de català, llevat de 
què amb anterioritat a la seva celebració aportin el certificat acredi-
tatiu del nivell C de català o equivalent, són els següents: 

Núm. Registre d’Entrada
E2015009508
E2015009556
E2015009808
E2015009825
E2015009837
E2015009858

Aquest exercici es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Caldrà as-
solir la qualificació d’apte/a per a continuar amb la resta de proves.

TERCER.- Designar el següent Tribunal qualificador dels exercicis:

President/a:  
Titular:
Sr. Carles Ros i Arpa, tècnic especialista designat per la Corporació. 
Suplent:
Sra. Manoli Martín i García, tècnica especialista designada per la 
Corporació. 

Secretari/a:
Titular:
Sra. Carmen Ciruela i Prieto, cap de Recursos Humans.
Suplent:
Sra. Isabel Gámez i Esmerado, tècnica delegada del Departament de 
Recursos Humans.

Vocals:
Titulars:
Sr. Alfred Mont i de Rojas , tècnic de la Corporació
Sr. Moisès Bernatallada i Barceló, tècnic designat per l’EAPC.
Sr. Albert Castañer i Corretger, tècnic tècnic designat per l’EAPC
Suplents: 
Sr. Rafel Guerrero i Bravo, tècnic de la Corporació
Sr. Joaquim Mazó i Artau, tècnic designat per l’EAPC
Sr. Ramón Francisco González i Castillo, tècnic designat per l’EAPC 

Assistirà en qualitat d’observador/a un membre designat per la re-
presentació dels/de les empleats/des dels treballadors de l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Guíxols.

QUART.-  Assenyalar per a la constitució de l’esmentat Tribunal el 
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dia i lloc que se celebraran les proves del concurs oposició el diven-
dres dia 6 de novembre, a la seu de Recursos Humans de l’Ajun-
tament de Sant Feliu de Guíxols, Edifici de les Vetlladores, planta 
primera, c/ del Mall 57-61 de Sant Feliu de Guíxols , a les 7:30 hores 
del matí.

CINQUÈ.- Aquesta resolució es farà pública en el Tauler d’Anuncis 
de l’Ajuntament  a efectes d’esmenar els errors o presentar reclama-
cions, en el termini de deu dies hàbils a partir de la seva publicació 
al BOP de Girona, segons disposa l’art. 71 de la Llei 30/1992, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, modificada per la Llei 7/99; o per a la recusa-
ció dels membres del Tribunal, d’acord amb l’establert en els articles 
28 i 29 de la Llei 30/1992.

Ho mana i ho signa l’alcalde, en la data assenyalada, i ho certifica 
el secretari.

Sant Feliu de Guíxols, 19 d’octubre de 2015

Carles Motas i López 
Alcalde 


