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Núm. 4890
AJUntAment de sAnt FeliU de GUÍXOls  

Edicte referent a l’aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i 
exclosos per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats tem-
porals de personal de la categoria d’auxiliar administratiu/va (Grup C-2), 
que es produeixin durant un període d’un any, mitjançant concurs oposició 
lliure per urgència

DECRET. Sant Feliu de Guíxols,3 de juny de 2016 

Atès que el 23 de maig de 2016 va finalitzar el termini de presenta-
ció d’instàncies per prendre part en el procés selectiu per la creació 
d’una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal 
de la categoria d’auxiliar administratiu/va (Grup C2), que es pro-
dueixin durant un període d’un any, mitjançant concurs oposició 
lliure per urgència, les bases del qual han estat aprovades per Junta 
de Govern Local de data 3 de maig de 2016 i publicades al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona número 91, de 12 de maig de 2016.

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: 

1r.- Aprovar la següent llista provisional d’aspirants admesos i exclo-
sos amb indicació del codi dels registres d’entrada de les sol·licituds 
de participació en el procés selectiu:
Aspirants provisionalment admesos:

Número Registre d’Entrada
E2016005368
E2016005375
E2016005398
E2016005424
E2016005442
E2016005462 I E2016006249
E2016005480
E2016005518
E2016005522
E2016005533  

E2016005548
E2016005550
E2016005557
E2016005566
E2016005567
E2016005576
E2016005582 I E2016005583
E2016005586 I E2016006105
E2016005603
E2016005606
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Número Registre d’Entrada

Aspirants provisionalment exclosos:

Número de Registre d’Entrada Motiu exclusió

E2016005486 Manca de manifestació. Incompliment base terce-
ra 3r paràgraf

E2016005659 Manca de documentació. Incompliment base ter-
cera 4t paràgraf

E2016006122 Manca de manifestació. Incompliment base terce-
ra 3r paràgraf

Motiu d’exclusió:

Base Tercera.- Forma i termini de presentació de sol·licituds

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 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. 

Si d’acord amb el previst a l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, la instància no es presentés al Re-
gistre d’Entrada de l’Ajuntament, l’aspirant haurà de comunicar a 
l’àrea de Recursos Humans la remissió de la còpia de la instància el 
mateix dia, mitjançant correu electrònic (rrhh@guixols.cat) adjun-
tant el comprovant que ho acrediti. No s’acceptarà cap instància per 
correu que no hagi complert aquest requisit.

Els i les aspirants hi hauran de fer constar en les sol·licituds que ac-
cepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de les con-
dicions exigides, referides sempre a la data d’acabament del termini 
per a la presentació de sol·licituds.

E2016005617
E2016005621
E2016005622
E2016005627
E2016005630 I E2016006058

E2016005631                                              
E2016005632
E2016005634
E2016005667
E2016006003
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A la sol·licitud s’adjuntarà:
a)  Fotocòpia del document nacional d’identitat, o del document 

equivalent dels països de la Unió Europea, o del NIE pels estran-
gers no comunitaris.

b) Fotocòpia de la titulació exigida.
c) Currículum acadèmic i professional.
d)  Documentació adequada i suficient que s’hagi de tenir en compte 

per a la valoració de mèrits.

2n.- Fer públics els horaris, la ubicació dels exercicis de la fase 
d’oposició. 

Primer exercici: Coneixement de la llengua catalana.

Dilluns, 20 de juny de 2016 a la seu de Recursos Humans al carrer 
del Mall 59-61, 1er pis de 17220 Sant Feliu de Guíxols.
Hora: 9 h.

Els aspirants que han de realitzar la prova de català, llevat de que 
amb anterioritat a la seva celebració aportin el certificat acreditatiu 
del nivell C de català o equivalent, són els següents: 

Número de Registre d’Entrada
E2016005548
E2016005550
E2016005557
E2016005659
E2016005667

Aquest exercici serà d’apte/a o no apte/a.  

Segon exercici: Qüestionari de vint preguntes amb respostes alter-
natives

Dimarts, 21 de juny de 2016 al Centre Cívic Vilartagues, plaça Salva-
dor Espriu s/n de 17220 Sant Feliu de Guíxols.
Hora: 9 h.

En aquest exercici caldrà obtenir un mínim de 5 punts. Els i les aspi-
rants que no tinguin aquesta puntuació mínima, restaran eliminats 
del procés selectiu.

Tercer exercici: Supòsit pràctic.
Dimarts, 21 de juny de 2016 al Centre Cívic Vilartagues, plaça Salva-
dor Espriu s/n de 17220 Sant Feliu de Guíxols.
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Hora: A determinar. Es fixarà al finalitzar el segon exercici.

En aquest exercici caldrà obtenir un mínim de 5 punts. Els i les aspi-
rants que no tinguin aquesta puntuació mínima, restaran eliminats 
del procés selectiu.

Quart exercici: Qüestionari relacionat amb la utilització de les apli-
cacions informàtiques.

Dimarts, 21 de juny de 2016 al Centre Cívic Vilartagues, plaça Salva-
dor Espriu s/n de 17220 Sant Feliu de Guíxols.
Hora: A determinar. Es fixarà al finalitzar el tercer exercici

Els aspirants que han de realitzar la prova de coneixements 
d’aplicacions informàtiques, i que no han presentat el certificat acre-
ditatiu ACTIC, són els següents:

Número de Registre d’Entrada

En aquest exercici es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Per ob-
tenir la qualificació d’apte/a caldrà obtenir com a mínim el 60% de 
preguntes correctes. 

Cinquè exercici: Entrevista i valoració de mèrits

Dimarts, 21 de juny de 2016 al Centre Cívic Vilartagues, plaça Salva-
dor Espriu s/n de 17220 Sant Feliu de Guíxols.

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

Aquest exercici no serà eliminatori.

E2016005368
E2016005375
E2016005398
E2016005424
E2016005442
E2016005462 I E2016006249
E2016005486
E2016005518
E2016005522
E2016005533  
E2016005548
E2016005550
E2016005557

E2016005566
E2016005576
E2016005586 I E2016006105
E2016005606
E2016005617
E2016005627
E2016005630 I E2016006058
E2016005631                                              
E2016005632
E2016005659
E2016005667
E2016006003
E2016006122
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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.

Els opositors seran cridats per a cada exercici en crida única, i seran 
exclosos aquells que no compareguin, llevat de casos degudament 
justificats i apreciats lliurement pel Tribunal. En qualsevol moment 
els Tribunals podran requerir als opositors l’acreditació de la seva 
personalitat. 

3r.- Designar el següent Tribunal qualificador dels exercicis :

President/a:  
Titular:
-  Sra. Marta Vila i Gutarra, tècnica de la Corporació expert en la 

matèria
Suplent:
- Sr. Carles Ros i Arpa, tècnic de la Corporació expert en la matèria

Secretaria:
Titular:
- Sra. Carmen Ciruela i Prieto, cap de Recursos Humans
Suplent: 
- Sra. Isabel Gámez i Esmerado, tècnica de la Corporació

Vocals:
Titulars:
-  Sra. Verónica Pérez i Salva, tècnica d’altra corporació a proposta de 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
-  Sr. Carles Roselló i Pujol, tècnic d’altra corporació a proposta de 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
-  Sra. Olga Dilmé i Solench, tècnica de la Corporació experta en la 

matèria 

Suplents: 
-  Sra. Mercè Auguet i Ferrer, tècnica d’altra corporació a proposta de 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
-  Sra. Núria Rigau i Vilallonga, tècnica d’altra corporació a proposta 

de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
-  Sra. Manoli Martín i Garcia, tècnica de la Corporació experta en la 

matèria

Assistirà en qualitat d’observador/a, sense vot, un/a representant 
dels/de les empleats/des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
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4t.- Assenyalar per a la constitució de l’esmentat Tribunal el mateix 
dia i lloc que se celebraran les proves del concurs oposició, a les 8:30 
hores del matí.

5è.- Aquesta resolució es farà pública en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, a la pàgina web de l’Ajuntament i en el Butlletí Ofi-
cial de la Província a efectes d’esmenar els errors o presentar recla-
macions, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà 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 el 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 7/99 o per 
a la recusació dels membres del Tribunal, d’acord amb l’establert en 
els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992 comú. 

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

Carles Motas i López
Alcalde 


