
Pàg. 54

Administració Local Ajuntaments

Núm. 168 – 31 d’agost de 2015

núm. 8622
AJUntAment de sAnt FeliU de GUÍXOls

Edicte referent a l’aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, data de les proves i designació del tribunal del procés 
selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de Tècnic/a auxiliar de Biblioteca (Grup C1), que es pro-
dueixin durant un període de dos anys, mitjançant concurs de mèrits amb prova pràctica per urgència 

DECrET.- Sant Feliu de Guíxols

Atès que el 25 de juliol del present va acabar el termini de presentació 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 de tècnic auxiliar de Biblioteca 
(Grup C1), 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 1 de juliol de 2015 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 135 de 15 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 admesos 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

E2015007131
E2015007149
E2015007173
E2015007188
E2015007227
E2015007231
E2015007284
E2015007293
E2015007308
E2015007310/E2015007311
E2015007313
E2015007328
E2015007331
E2015007350/E2015007443
E2015007360
E2015007362
E2015007363
E2015007364
E2015007380
E2015007442
E2015007447

aspirants provisionalment exclosos:

No hi ha aspirants exclosos.

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

Primer exercici: Coneixement de la llengua catalana
Dijous dia 24 de setembre, a la seu de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Edifici de les Vetlladores, 
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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 
acreditatiu del nivell C de català o equivalent, són els següents: 

núm. registre d’Entrada
E2015007364

Aquest exercici es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Caldrà assolir la qualificació d’apte/a per a continuar amb la resta 
de proves.

Segon  exercici:Qüestionari de preguntes alternatives.
Dijous dia 24 de setembre, 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 quaranta preguntes amb respostes alternatives, sobre cultura general 
i d’altres relacionades amb les funcions pròpies del lloc a ocupar i l’exercici professional a les Biblioteques Públiques, 
determinades pel Tribunal immediatament abans de començar l’exercici. Els i les aspirants disposaran d’un termini màxim 
de 45 minuts per contestar les preguntes formulades.

Aquest exercici es qualificarà fins a un màxim de 10 punts. Per superar aquest exercici s’haurà d’obtenir una puntuació 
mínima de 5 punts. Per a la puntuació d’aquesta prova s’utilitzarà la fórmula següent:

Puntuació = [C-(E x0,5)]x10/P

C=respostes correctes
E=respostes Errònies
P=Total de preguntes

Tercer exercici: Supòsit pràctic.
Dijous dia 24 de setembre, 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 i 
l’exercici professional a les Biblioteques Públiques, en el temps màxim de 45 minuts.

Es valorarà en aquest exercici la resolució del supòsit, el coneixement 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 i valoració de mèrits
Dijous dia 24 de setembre, 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 i respondre qüestions vinculades a les funcions 
pròpies de la plaça, l’experiència i exercici professional de l’aspirant i les seves habilitats psicosocials per valorar l’adequació 
dels/de les aspirants a les condicions específiques de la plaça.
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Es qualificarà fins a un màxim de 5 punts. No serà eliminatòria. 

El Tribunal podrà decidir que els exercicis siguin presentats pels/per les aspirants davant el Tribunal, qui 

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

TERCER.- Designar el següent Tribunal qualificador dels exercicis:

President/a:
Titular:
Sr. David Hernández Gasch, personal de la Corporació, expert en la matèria. 

Suplent:
Sra. mari Àngels Suquet Fontana, personal de la Corporació, experta en la matèria. 

Secretari/a:
Titular:
Sra. Carmen Ciruela Prieto, cap de recursos Humans.
Suplent:
Sra. marta Vila Gutarra, empleada de la Corporació.

Vocals:
Titulars:
Sra. Ana Maria Gutiérrez Manuel, tècnica de la Corporació.
Sr. Joan Soler Trujillo, director de la Biblioteca de Palafrugell
Sra. montse Vila Gotarra, tècnica de la Corporació experta en la matèria.

Suplents: 
Sr. marc auladell agulló , tècnic de la Corporació
Sra. lluïsa Vidal Puig, bibliotecària del Servei de biblioteques de la Diputació de Girona
Sra. Sílvia alemany nadal,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.

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 24 de setembre, 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 Província, a efectes d’esmenar els errors o presentar reclamacions, en el termini de deu 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 membres 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 d’agost de 2015 

Carles motas i lópez 
alcalde  


