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AJUntAment de sAnt FeLiU de GUÍXOLs 

Edicte referent a l’aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i 
exclosos del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a co-
brir necessitats temporals de la categoria d’educador/a de l’Escola Bressol, 
que es produeixin durant un període de dos anys, mitjançant concurs de 
mèrits amb prova pràctica

DECRET. Sant Feliu de Guíxols, 20 de juliol de 2015

Atès que el 16 de juliol del present va acabar el termini de presen-
tació d’instàncies per prendre part en el procés selectiu per a la 
creació d’una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals 
de personal de la categoria d’educador/a de l’Escola Bressol, que 
es produeixin durant un període de dos anys, mitjançant concurs 
de mèrits amb prova pràctica per urgència, les bases del qual han 
estat aprovades per Decret d’Alcaldia de data 30 de juny i publi-
cades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 128 de 6 
de juliol del present.

En execució del que disposen les esmentades Bases, que regeixen 
la convocatòria del  concurs de mèrits amb prova pràctica, 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 ad-
mesos 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
E2015006894 E2015007027
E2015006900 E2015007036
E2015006903 E2015007040
E2015006922 E2015007049
E2015006923 E2015007051
E2015006942 E2015007061
E2015006950 E2015007067
E2015006997 E2015007071
E2015007021 E2015007073
E2015007026
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Aspirants provisionalment exclosos:

Núm. Registre d’Entrada Motiu
E2015007074 Incompliment base segona, manca CV

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

Primer exercici: Coneixement de la llengua catalana
Dijous dia 30 de juliol, 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

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
E2015007021
E2015007073
E2015007074

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.

Segon  exercici:Qüestionari de preguntes curtes
Dijous 30 de juliol, 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:10:00 del matí

Consistirà a contestar per escrit un qüestionari de vint preguntes 
relacionades amb el temari annex de la convocatòria, determinades 
pel Tribunal immediatament abans de començar l’exercici. Els i les 
aspirants disposaran d’un termini màxim de 45 minuts per  per con-
testar les preguntes formulades.

Aquest exercici es qualificarà fins a un màxim de 10 punts. Per su-
perar aquest exercici s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 
5 punts, caldrà obtenir un mínim de deu respostes correctes per 
superar-lo.
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Tercer exercici: Prova teòrico-pràctica
Dijous dia 30 de juliol, 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 a resoldre un supòsit pràctic que proposarà el Tribunal 
relacionat amb les funcions pròpies del lloc a ocupar, en el temps 
màxim d’una hora i mitja.
Es valorarà en aquest exercici la resolució del supòsit, el coneixe-
ment sobre les matèries plantejades i la presentació de l’exercici. Es 
qualificarà fins a un màxim de 10 punts. Per superar aquest exercici 
s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 

Quart exercici: Entrevista
Dijous dia 30 de juliol, 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

Consistirà en la realització d’una entrevista als/les  aspirants 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 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals. Es qualificarà 
fins a un màxim de 5 punts. No serà eliminatòria. 

Tots els exercicis de les diferents proves seran obligatoris i elimina-
toris, quan no s’indiqui el contrari.

TERCER.- Designar el següent Tribunal qualificador dels exercicis:

President/a:  
Titular:
Sr. Francesc Aicart Hereu, tècnic especialista designat per la Corpo-
ració. 
Suplent:
Sra. Sònia Rodríguez Astor, tècnica especialista designada per la 
Corporació. 

Secretari/a:
Titular:
Sra. Carmen Ciruela i Prieto, cap de Recursos Humans.
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Suplent:
Sra. Imma Alemany i Pi, administrativa de Recursos Humans.

Vocals:
Titulars:
Sr. Vicenç de Febrer i d’Olives, tècnic de la Corporació
Sr. Olga Dilmé i Solench, tècnica de la Corporació
M. Rosa Pascual i Pagès, tècnica de la corporació

Suplents: 
Sr. Carme Bravo i Altieri , tècnica de la Corporació
Sra. Raquel Rius i Garcia, tècnica de la Corporació. 
Sra. Montserrat Negre i Vilanova, tècnica  de la Corporació.

Assistirà en qualitat d’observador/a, sense vot, un/a representant 
dels empleats de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

QUART.-  Assenyalar per a la constitució de l’esmentat Tribunal el 
dia i lloc que se celebraran les proves del concurs oposició el dijous 
dia 30 de juliol, 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 , a les 7:45 hores del matí.

CINQUÈ.- Aquesta resolució es farà pública en el Tauler d’Anuncis 
de l’Ajuntament,en la pàgina web i en Butlletí Oficial de la Provín-
cia, a efectes d’esmenar els errors o presentar reclamacions, en el 
termini de cinc dies des de l’endemà de la publicació al BOP de 
Girona, segons disposa l’art. 84 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 recusació dels mem-
bres 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, 20 de juliol de 2015 

Carles Motas i López 
Alcalde 


