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Núm. Decret / Data
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AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Exp. Núm.: X2021013053/ 16202021000743
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DECRET D'ALCALDIA
Atès que el 11 de maig de 2021 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies per
prendre part en el procés de selecció de concurs oposició per a la creació d’una borsa de
treball per cobrir necessitats temporals de personal de la categoria d’auxiliar
administratiu/va de turisme, que es produeixin durant un període de dos anys, les bases
del qual van estar aprovades per Junta de Govern Local de 6 d’abril de 2021
JGL2021000014 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 69,
de 13 d’abril del present.
Atès que el dia 14 de maig de 2021 es va publicar el Decret d’admesos i exclosos
provisional 2021AJ07002144, havent-hi deu dies hàbils des de l’endemà de la
publicació en el Tauler electrònic, per poder esmenar les faltes que calgués o
s’acompanyessin els documents que fossin preceptius, segons el que disposa l’art. 82 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. En data 18 de maig es va publicar el Decret que esmenava la
data del segon exercici.
Atès que s’han presentat instàncies que esmenaven documentació presentada, les quals
han estat revisades i incloses al procés selectiu.
Atès que les al·legacions presentades s’han resolt i s’han comunicat individualment les
resolucions adoptades.
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:
Aquesta Alcaldia
DISPOSA :
PRIMER.- Aprovar la següent llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos:

Aspirants admesos/es:
R.E

NOM I COGNOMS

E2021005620
E2021006208
E2021008167
E2021005853

ALONSO GUIERNAU, EULALIA
SERRA SOLER, ISABEL

E2021006100

FIGUERAS VALLADO, MARIA ANTONIA
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E20121006206
E2021006280
E2021006334
E2021006464
E2021007846

SABATER VILCHEZ, BLANCA
RODRIGUEZ GONZALEZ, LAIA
ASENSIO ANTUNEZ, ALICIA

E2021006495
E2021006558
E2021006793
E2021006796
E2021006846
E2021007156
E2021006938
E2021006944
E2021006946
E2021006965
E2021006971
E2021006987
E2021007016
E2021007018
E2021007019
E2021007029
E2021007030

LORENTE SANS, SUSANNA
NADAL MATLLER, INGRID
NIETO MASERO, OLGA
ROMERO KOPP, HUBERT

PINO FERNANDEZ, VICTOR

GARCIA SANCHEZ, ESTEFANIA
GARCIA GOMEZ, ANA
BRUGULAT CORTADA, MIREIA
CRUZ AGUILO, ARNON
BAQUE GOMEZ, ANA
FERNANDEZ GONZALEZ, SILVIA
SOLE SUREDA, ANNA
QUIÑONES HERNANDEZ, EDUARD
CABRE SEDO, ERNEST
QUIÑONES HERNANDEZ, FERRAN
GIL BARCELONA, MARTA
ROBLEDO GONZALEZ-RUBIO, NURIA

Aspirants exclosos/es:
R.E

NOM I COGNOMS

E2021006750 ANDRES SABIDO, EVA
E2021007031 JIMENEZ PORTA, DANAE
E2021007053 GAUS SUAU, SUSGNA

MOTIU

Incompliment base tercera: no acreditar estar en
possessió de la titulació
Incompliment base quarta: instància presentada fora
de termini
Incompliment base quarta: instància presentada fora
de termini

Motiu d’exclusió:
Base tercera.- Requisits dels aspirants, de les bases específiques publicades en el
BOP de Girona número 69, de 13 d’abril de 2021:
“... Per prendre part en les proves de selecció, els i les aspirants han de complir els
requisits i les condicions següents:
 Estar en possessió del títol oficial indicat a l’annex 1: Graduat escolar.
Formació professional de Grau mig o titulació equivalent..”
Base quarta.- Presentació de les sol·licituds, de les bases específiques publicades en
el BOP de Girona número 69, de 13 d’abril de 2021:
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“Les sol·licituds s’adreçaran a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i es
presentaran mitjançant model normalitzat, disponible a l'adreça web
(http://ciutada.guixols.cat/), al Registre General d’aquest Ajuntament, o en la
forma establerta en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant el
termini de vint dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de
l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.”
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“... Així, la documentació que els/les aspirants han de presentar en el procés
selectiu és la següent:


Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria només en el
cas que no s'hagi autoritzat a l'Ajuntament a consultar les dades a altres
administracions o organismes públics

SEGON.- Mantenir els horaris i la ubicació dels exercicis de la fase d’oposició:
Caldrà que tots els aspirants portin mascareta i el seu propi material per a la realització
de la prova (bolígraf de color blau, llapis i goma). Des de l’Ajuntament es garantirà en
tot moment l’aforament permès d’acord amb la normativa i recomanacions vigents en el
moment de realització de la prova.
Primer exercici fase competència lingüística: Coneixement de la llengua catalana
Aspirants admesos/es que han de realitzar la prova de català:
NOM I COGNOMS
SERRA SOLER, ISABEL
LORENTE SANS, SUSANNA
NIETO MASERO, OLGA
SOLE SUREDA, ANNA
Dijous dia 3 de juny, al Centre Cívic Vilartagues, Plaça Salvador Espriu s/n, de Sant
Feliu de Guíxols 17220.
Hora: 13:00h
Primer exercici fase oposició: Prova de coneixements teòrics
Divendres dia 4 de juny, al Centre Cívic Vilartagues, Plaça Salvador Espriu s/n, de Sant
Feliu de Guíxols 17220.
Hora: 9:00 del matí
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Segon exercici fase oposició: Prova de coneixements pràctics
Divendres dia 4 de juny, al Centre Cívic Vilartagues, Plaça Salvador Espriu s/n, de Sant
Feliu de Guíxols 17220.
Hora: 11:00 del matí
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Tercer i quart exercici fase oposició: Coneixements d’idiomes i entrevista
El dia i hora de la realització d’aquests exercicis serà determinat pel Tribunal a la
finalització del segon exercici de la fase d’oposició i comunicat a tots els aspirants. El
tribunal podrà determinar que sigui el mateix dia o un altre en funció del
desenvolupament de les proves.
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, seran definitivament exclosos del
procés selectiu.
TERCER.- Mantenir els punts TERCER i QUART del Decret d’alcaldia
2021AJ07002144 de 14 de maig de 2021, en relació a la composició del tribunal i
a la seva constitució.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data a dalt assenyalada, i ho certifica la secretària
accidental.
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