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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 concurs de mèrits amb prova pràctica per a la contracta-
ció d’interinitat per urgència d’un/a tècnic/a mig (categoria A-2) a l’àrea 
d’Activitat Econòmica i Projectes Estratègics 

DECRET. –Sant Feliu de Guíxols

Atès que el 28 de gener de 2016 va finalitzar el termini de presentació 
d’instàncies per prendre part en el procés selectiu per a la provisió 
mitjançant concurs de mèrits amb prova pràctica per a la contracta-
ció d’interinitat per urgència d’un/a Tècnic/a mig (Categoria A-2) 
a l’Àrea d’Activitat Econòmica i Projectes estratègics per un període 
inicial de 2 mesos i 27 dies , prorrogables fins a la reincorporació de 
la titular de la plaça, les bases del qual han estat aprovades per JGL 
de 12 de gener de 2016, publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona número 10, de 18 de gener 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: 

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:

No hi ha aspirants provisionalment admesos

Aspirants provisionalment exclosos:

Número
registre 
d’entrada

Motiu de l’exclusió
Incompliment de la Base Segona c). Manca titulació 
exigida.

E2016000848 Incompliment de la Base Segona d). Manca 
acreditació professional.
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Motiu d’exclusió:

Base Segona.- Condicions o requisits que hauran de reunir o com-
plir els aspirants, de les bases publicades en el BOP de Girona nú-
mero 10, de 18 de gener de 2016:

“ c) Estar en possessió de la titulació de Diplomatura en Relacions 
Laborals o equivalent, o en condicions d’obtenir-la abans de la data 
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. En cas de 
presentar titulacions equivalents a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un 
certificat lliurat per l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.”

“ d) Acreditació d’un mínim de 5 anys en tasques d’orientació i in-
serció laboral”
2n.- Fer públics els horaris i la ubicació dels exercicis de la fase 
d’oposició:

Primer exercici: Prova teòrica - pràctica relacionada amb les tasques 
a desenvolupar del lloc de treball de tècnic mig de l’Àrea d’Activitat 
Econòmica i Projectes Estratègics.
Dimarts, 1 de març de 2016 a l’Àrea de Recursos Humans, situada a 
l’Edifici de les Vetlladores, c/ Mall núm. 57 – 61, 1ª planta, de Sant 
Feliu de Guíxols (17220). 
Hora: 9 h

Segon  exercici: Entrevista curricular.

Dimarts, 1 de març de 2016 a l’Àrea de Recursos Humans, situada a 
l’Edifici de les Vetlladores, c/ Mall núm. 57 – 61, 1ª planta, de Sant 
Feliu de Guíxols (17220). 
Hora: 11 h

Tercer exercici: Valoració dels coneixements orals i escrits de la llen-
gua catalana, nivell C.

No hi ha aspirants que hagin de realitzar aquest exercici.

Cada exercici es qualificarà fins a un màxim de 10 punts. Per su-
perar cada exercici s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 
punts. Els i les aspirants que no tinguin aquesta puntuació mínima, 
restaran eliminats del procés selectiu.

Quart exercici: Entrevista.

Data i hora:  A determinar. Es fixarà al finalitzar el tercer exercici.
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3r.- Designar el següent Tribunal qualificador dels exercicis:
President/a:
Titular: Sra. Ana Laura Molero i Montalvo, tècnica experta en la ma-
tèria designada per la Corporació, de la pròpia Corporació.

Suplent: Sra. Olga Dilme i Solench,, tècnica experta en la matèria 
designada per la Corporació, de la pròpia Corporació.

Secretària
- Titular: Sra. Carmen Ciruela i Prieto, funcionària de la Corporació.
- Suplent: Sra. Marta Vila i Gutarra, funcionària de la Corporació.

Vocals: 

Titulars:
-  Sra. Sònia Genoher i Valentí, tècnica designada per la Corporació, 

de la pròpia Corporació.
-  Sr. Francesc Aicart i Hereu, personal tècnic de la Corporació. 
-  Sr. Albert Costa i Marcé, tècnic especialitzat designat per la Corpo-

ració, d’una altra Corporació.
Suplents: 
-  Sra. Rosa Forns i Díaz, tècnica designada per la Corporació, de la 

pròpia Corporació
-  Sr. Jordi Montoya i Farrerons, tècnic designat per la Corporació, de 

la pròpia Corporació
-  Sra. Carme Ramírez i Ramírez, tècnica experta en la matèria desig-

nada per la Corporació, d’una altra Corporació

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 efectes d’esmenar els errors o presentar reclama-
cions, en el termini de cinc 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.

Carles Motas i López  
Alcalde  


