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DECRET. Sant Feliu de Guíxols
Atès que el dia 8 de maig va acabar el termini de presentació d’instàncies per esmenar
errors o presentar reclamacions dels aspirants exclosos, per prendre part en el procés
selectiu per a la provisió en règim d' interinitat de 2 llocs de treball vacants i tres per
substitució d 'agent de la policia local (categoria C-2) per l' Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, per urgència, i ambdues vacants fins a la provisió definitiva o amortització de
la plaça i la creació d’una borsa de treball per un període d’un any, mitjançant concurs
oposició lliure, les bases del qual han estat aprovades per Decret d’Alcaldia de 16 de
març de 2015 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 55 de 20
de març del present.
En execució del que disposen les esmentades Bases, que regeixen la convocatòria del
concurs oposició, 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 definitiva d’aspirants admesos i exclosos amb
indicació del codi dels registres d’entrada de les sol·licituds de participació en el procés
selectiu:
Aspirants definitivament admesos:
Núm. Registre d’Entrada
E2015002651
E2015002659
E2015002685
E2015002709
E2015002710
E2015002713/E2015002857
E2015002716
E2015002726
E2015002752
E2015002753
E2015002800
E2015002802
E2015002808
E2015002810
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E2015002847
E2015002851
E2015002856
E2015002868
E2015002887
E2015002898
E2015002899
E2015002900
E2015002901
E2015002902/E2015003303
E2015002903
E2015002904
E2015002906
E2015002907
E2015002909
E2015002922
E2015002923
E2015002936
E2015002946
E2015002954
E2015002973
E2015003012
E2015003013
E2015003014
E2015003015
E2015003018
E2015003021
E2015003027
E2015003068
E2015003086
E2015003164
E2015003195
E2015003196
E2015003197
E2015003273
E2015003276
E2015003280
E2015004623

Aspirants definitivament exclosos:
Número registre
D'entrada
2015002680/E2015002744
E2015002724

Motiu exclusió
Incompliment de la Base Segona g) Manca de carnet A
Incompliment de la Base Segona f). Manca de titulació.
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Incompliment Base Tercera. Presentació de sol·licituds Manca
acord amb les bases de la convocatòria.
Incompliment de la Base Segona g). Manca carnet A i BTP.

E2015002749
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E2015002778/E2015002855
E2015002791
E2015002849

Incompliment de la Base Segona g). Manca carnet A.
Incompliment de la Base Segona g). Manca carnet A.
Incompliment de la Base Segona g). Manca carnet A.

E2015002879
Incompliment de la Base Segona g). Manca carnet A.
E2015002928
Incompliment de la Base Segona g). Manca carnet A
E2015002935/E2015003282 Incompliment de la Base Segona g). Manca carnet A
Incompliment de la Base Segona g). Manca carnet A
E2015002937
Incompliment Base Tercera. Presentació de sol·licituds. Manca
acord amb les bases de la convocatòria.
E2015002948
Incompliment de la Base Segona g). Manca carnet A
Incompliment de la Base Segona g). Manca carnet A
E2015002966
Incompliment Base Tercera. Presentació de sol·licituds. Manca de
signatura i acord amb les bases de la convocatòria.
Incompliment Base Tercera. Presentació de sol·licituds. Manca d’
E2015003080
acord amb les bases de la convocatòria
Incompliment Base Tercera. Presentació de sol·licituds. Manca d’
E2015003269
acord amb les bases de la convocatòria
Base Segona.- Condicions dels aspirants, de les bases específiques publicades en el
BOP de Girona número 55, de 20 de març de 2015:
“Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits
següents:
g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A, B i BTP.”
Base Tercera.- Sol·licituds, de les bases específiques publicades en el BOP de
Girona número 55, de 20 de març de 2015:
“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 39/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, durant el
termini de vint dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci
de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat. Les esmentades bases es
publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província.”
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SEGON.- Fer públics els horaris i la ubicació dels exercicis de la fase d’oposició:
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Primer exercici: Coneixement de la llengua catalana
Divendres dia 15 de maig, 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:9:00 del matí
Segon exercici: Aptitud Física
Dilluns dia 18 de maig, al Camp de Futbol Vilartagues, Zona esportiva Vilartagues,
Av. Catalunya, s/n de Sant Feliu de Guíxols ,17220.
Hora: 9:00 del matí
Aspirants provisionalment admesos que han d’acreditar el Certificat Mèdic Oficial:
Núm. Registre d’Entrada
E2015002651
E2015002659
E2015002685
E2015002709
E2015002713/E2015002857
E2015002726
E2015002752
E2015002753
E2015002800
E2015002802
E2015002808
E2015002810
E2015002847
E2015002856
E2015002887
E2015002898
E2015002899
E2015002900
E2015002901
E2015002902/E2015003303
E2015002906
E2015002907
E2015002909
E2015002922
E2015002923
E2015002936
E2015002946
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E2015002954
E2015003012
E2015003015
E2015003018
E2015003068
E2015003086
E2015003195
E2015003197

“Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al Tribunal un
certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques
necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta
l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.”
Per realitzar aquestes proves, el Tribunal ha de comptar amb l’assessorament de
persones tècniques especialitzades en educació física.. En aquest procés comptarem amb
l’assessorament del senyor Pere Muñoz Ayats.
Tercer, quart i cinquè exercici: Exercicis de cultura general,prova teòrica i entrevista
personal respectivament
Dilluns dia 18 de maig, Al Centre Cívic Vilartagues, Plaça Salvador Espriu s/n de
Sant Feliu de Guíxols 17220
Hora: A determinar. Es fixarà al finalitzar el segon exercici.
Sisè exercici: Psicotècnic
Dia i hora a determinar. Es realitzarà a mesura que existeixi la necessitat de
nomenar a un agent.
Setè exercici: Reconeixement mèdic
Dia i hora a determinar. Es realitzarà a mesura que existeixi la necessitat de
nomenar a un agent.
L'ordre d'actuació dels i les aspirants, en aquells exercicis que no es puguin realitzar
conjuntament, serà el que es determini a la llista d’admesos.
Per a cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major,
seran definitivament exclosos del procés selectiu.
TERCER.- Designar el següent Tribunal qualificador dels exercicis:
40dbd8b3-5f56-4ab3-bc1d-89b0c10094b8
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President/a:
Titular:
Sr. Josep Miñarro Massagué, tècnic especialista designat per la Corporació.
Suplent:
Sr. Miguel Martínez Robledillo, tècnic especialista designat per la Corporació.
Secretari/a:
Actuarà com a secretari/a un membre vocal del tribunal en qui es delegui.
Vocals:
Titulars:
Sra. Olga Dilmé Solanch. Funcionària designada per la Corporació.
Sra. Marta Vila Gutarra. Funcionària designada per la Corporació.
Sra. Carmen Ciruela Prieto. Funcionària designada per la Corporació.
Sr. Cipriano Dopico Barrera. Tècnic especialitzat designat per la Corporació.
Sr. Ernest Nàtera Asurmendi. Tècnic especialista designat per la Corporació.
Sr. Josep Pujades Sánchez, nomenat a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
Sr. David Puertas Martínez, nomenat a proposta de la Direcció General de Policia.
Sr. Joan Mora Reyes, nomenat a proposta de la Direcció General de Policia.
Suplents:
Sra. Vicenç de Febrer D’Olives. Funcionari designat per la Corporació.
Sr. Miquel Vila Reyner Funcionari designat per la Corporació.
Sra. Caterina Giménez Gelpí. Funcionària designada per la Corporació.
Sr. Josep Valenzuela Ogando. Tècnic especialitzat designat per la Corporació.
Sr. Casimiro Santiago Ordoñez. Tècnic especialitzat designat per la Corporació.
Sr. Josep Luís Sancho Laínez, nomenat a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
Sr. Javier Borrallo Lacalle, nomenat a proposta de la Direcció General de Policia.
Sr. Antoni Martínez Gámez, nomenat a proposta de la de la Direcció General de Policia.
Assistirà en qualitat d’observador/a un membre designat per la Representació Unitària
dels Treballadors 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 divendres dia 15 de maig, 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 8:15 hores del matí.
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CINQUÈ.- Aquesta resolució es farà pública en el Tauler d’Anuncis i a la web de
l’Ajuntament.
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Ho mana i signa l’alcalde, en la data a dalt assenyalada, i ho certifica el secretari.
L'alcalde

El secretari,

Joan Alfons Albó i Albertí

Carles Ros i Arpa

.
[Firma01-01]

[Firma02-01]

CPISR-1 C Joan Alfons Albó
i Albertí

CPISR-1 C Carles Ros i
Arpa
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