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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 procés selectiu per a la contractació laboral temporal 
d’un/a agent d’ocupació i desenvolupament local per a la promoció i dinamització turística de St. Feliu de Guíxols 

DeCreT. sant Feliu de Guíxols, 4 d’octubre de 2016

Atès que el 22 de setembre de 2016 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies per prendre part en el procés selectiu, 
per a la contractació laboral temporal d’un/a agent d’ocupació i desenvolupament local (aODL) per a la promoció i dinamit-
zació turística de st. Feliu de Guíxols, supeditat a l’atorgament d’una subvenció destinada al programa d’agents d’ocupació i 
desenvolupament local segons resolució TsF/1695/2016 de 7 de juliol que remet a l’ordre emO/258/2014, i han estat publi-
cades en el Web i en el Tauler d’anuncis de l’ajuntament, al sOC, i al núm. 174 del BOP el 12 de setembre de 2016.

en execució del que disposen les esmentades Bases, que regeixen la convocatòria del concurs de mèrits amb prova pràctica 
per urgència, 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 exclosos amb indicació del codi dels registres d’entrada de les 
sol·licituds de participació en el procés selectiu:
aspirants provisionalment admesos:

núm. de registre d’entrada
e2016009728
e2016009840
e2016009879
e2016009889
e2016009911
e2016009916
e2016009917 I e2016010033
e2016009918
e2016010009

aspirants provisionalment exclosos:

núm. de registre d’entrada motiu d’exclusió
e2016009848,e2016009909 I e2016010022 manca de titulació ““Base segona c), “
Inscripció prèvia al sOC “Base segona d)” manca de titulació ““Base segona c),
e2016009882 I e2016010201 manca de titulació ““Base segona c),
e2016009946 manca de titulació ““Base segona c),
e2016010107 manca de comunicació enviament “Base Tercera, 2on paràgraf”

motiu d’exclusió:

Base segona.- Condicions o requisits que hauran de reunir o complir els i les aspirants. 
Per prendre part en les proves de selecció, els i les aspirants han de complir els requisits i condicions següents:

c) Estar en possessió de la titulació universitària oficial de Grau de Turisme, diplomatura en Turisme, primer cicle de 
turisme o equivalent. En cas de presentació d’altres títols equivalents, l’aspirant haurà d’aportar un certificat oficial de 
l’equivalència de les titulacions presentades.

d) estar inscrit, amb caràcter previ a la contractació, en el servei d’ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació, 
requisit que s’haurà de mantenir fins al moment de la contractació
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Base Tercera.- Forma i termini de presentació d’instàncies.

(...)

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 registre 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) adjuntant el certificat de correus que ho acrediti, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació de 
les instàncies. no s’acceptarà cap instància per correu no hagi complert aquest requisit.

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

Primer exercici: Coneixement de la llengua catalana
Dimecres 26 d’octubre de 2016 a la seu de rrHH, primer pis del c/ del mall, 57-61, 17220 sant Feliu de Guíxols (Girona). 
Hora: 9:00 h

L’ aspirant que ha de realitzar la prova de català, llevat de que amb anterioritat a la seva celebració aporti el certificat acredi-
tatiu del nivell C de català o equivalent, és el següent: 

número de registre d’entrada
e2016009840

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:supòsit pràctic 
Dijous 27 d’octubre de 2016 a l’espai PIJ,c/ del mall, 57-61 primera planta 17220 sant Feliu de Guíxols (Girona)
Hora: 9:00 h

Consistirà a resoldre un supòsit pràctic que proposarà el Tribunal relacionat amb les funcions pròpies d’aODL i el temari 
annex, en el temps màxim d’una hora i mitja. es valorarà en aquest exercici la resolució del supòsit, el coneixement sobre les 
matèries plantejades i la presentació de l’exercici. 

el Tribunal podrà decidir que l’exercici sigui presentat pels aspirants davant del Tribunal, qui podrà formular les preguntes 
que consideri necessàries a l’objecte de clarificar aquells aspectes de l’exposició que cregui oportú.

Aquest exercici es qualificarà fins a un màxim de 10 punts, caldrà obtenir un mínim de 5 punts per superar-lo. Els i les aspi-
rants que no obtinguin aquesta puntuació mínima, restaran eliminats del procés selectiu.

Tercer exercici: entrevista i valoració de mèrits
Dijous 27 d’octubre de 2016, a l’espai PIJ,c/ del mall, 57-61 primera planta 17220 sant Feliu de Guíxols (Girona)
Hora:  A determinar. Es fixarà al finalitzar el segon exercici.

Consistirà en la realització d’una entrevista i en la valoració de mèrits. es farà una entrevista als/a 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. es 
qualificarà fins a un màxim de 3 punts. No serà eliminatòria

els factors de valoració de l’entrevista seran els següents:
- adequació de les competències professionals al lloc de treball.
- adequació de la tipologia de les tasques a les exigides al lloc de treball.
- aptituds personals adequades al lloc de treball.

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

President/a:
Titular:
sra. núria Cherta i montoya, tècnica de la Corporació, experta en la matèria. 



Pàg. 60

Administració Local Ajuntaments

Núm. 194 – 10 d’octubre de 2016

suplent: 
sra. anna Laura molero i montalvo, tècnica de la Corporació, experta en la matèria.
secretari/ària:
Titular:
sra. Carmen Ciruela i Prieto, cap de recursos Humans de la Corporació.
suplent:
sra. marta Vila i Gutarra, funcionària de carrera de la Corporació.

Vocals: 

Titulars:
sra. susanna Pou i González, personal tècnic d’una altra corporació.
sra elena Ponsatí i marín , personal tècnic d’una altra corporació.
sra. Caterina Costals i ribas, personal tècnic expert en la matèria d’una altra corporació a proposta de l’eaPC

suplents:
sr. marc Genés i Portaspana , personal tècnic d’una altra corporació.
sr. Dani sabater i selrà, personal tècnic d’una altra corporació.
sra. Belén sánchez i anter, personal tècnic expert en la matèria d’una altra corporació a proposta de l’eaPC

assistirà en qualitat d’observador/a, sense vot, un/a membre dels/de les empleats/des de l’ajuntament de sant Feliu de 
Guíxols.

Tots els membres del Tribunal tindran veu i vot, excepte el/la representant dels/de les empleats/des, que només tindrà veu. 
el Tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, i serà neces-
sària la presència del president/a i del/de la secretari/a.

L’ajuntament o el President del Tribunal podran disposar la incorporació d’assessors especialistes  per a totes o algunes de les 
proves, els quals es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques, en base a les quals exclusivament, col·laboraran 
amb l’òrgan de selecció.

el Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les pro-
ves en tot el que no preveuen aquestes bases.

4t.-  assenyalar per a la constitució de l’esmentat Tribunal el mateix dia i lloc que se celebraran les proves del concurs de 
mèrits amb prova pràctica, a les 8:30 hores del matí.

5è.- aquesta resolució es farà pública al servei Català d’Ocupació (sOC), en el Tauler d’anuncis de l’ajuntament, a la pàgina 
web de l’Ajuntament i al BOP a efectes d’esmenar els errors o presentar reclamacions, en el termini de cinc dies hàbils des de 
l’endemà de l’exposició publica, segons disposa l’art. 84 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques 
i el procediment administratiu comú, 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.

6è.- si no es presenten esmenes i/o reclamacions, o si no es dicta resolució en relació a les que s’hagin presentat, la llista pro-
visional es considerarà elevada a definitiva sense que calgui una nova publicació. Si s’estimen les esmenes i/o reclamacions 
que es presentin, es procedirà a la notificació al/a la recurrent i es modificarà i donarà per definitiva, mitjançant la resolució 
corresponent, la llista de persones admeses i excloses exposant-se novament.

Carles motas i López 
alcalde  


