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Núm. 14973
AJUntAment de sAnt FeLiU de GUÍXOLs 
Recursos Humans

Anunci sobre el decret d’aspirants admesos i exclosos, nomenament del tri-
bunal i data de les proves selectives corresponents a una plaça de tècnic/a de 
Serveis a la Comunitat, grup A-2, en règim laboral, mitjançant contracte 
d’obra o servei

DECRET. sant Feliu de Guíxols, 17 de novembre de 2011

atès que el 17 de setembre va acabar el termini de presentació 
d’instàncies per prendre part en el procés selectiu per a la provi-
sió d’una plaça d’un tècnic/a de serveis a la Comunitat mitjançant 
concurs de mèrits amb prova pràctica, en règim de personal labo-
ral amb un contracte d’obra servei determinat a jornada completa. 
Les bases del qual han estat aprovades per Decret d’alcaldia d’1 de 
setembre de 2011 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona número 171 de 7 de setembre de 2011.

atès que en data 16 de setembre de 2011 el Col·legi de Pedagogs de 
Catalunya i el Col·legi de Politòlegs de Catalunya van presentar ins-
tància demanant l’esmena de la base 4. apartat c de les bases, en relació 
a la inclusió de la titulació de Psicopedagogia, Pedagogia, sociologia 
i Ciències Polítiques i de l’administració a l’esmentat procés selectiu.

atès que en data 17 d’octubre el Decret d’alcaldia D2011aJ07/1848 
modifica la base 4 apartat c incloent les titulacions de Psicopedago-
gia, Pedagogia, sociologia i Ciències Polítiques i de l’administració 
amb la següent publicació al BOP de data 31 d’octubre núm. 208.

atès que s’ha obert un nou termini de presentació d’instàncies, i 
aquest ha finalitzat el dia 10 de novembre de 2011.

En execució del que disposen les esmentades Bases, que regeixen 
la convocatòria del procés selectiu, 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 ad-
mesos i exclosos amb indicació del codi dels registres d’entrada de 
les sol·licituds de participació en el procés selectiu:
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aspirants provisionalment admesos:

Número registre d’entrada

aspirants provisionalment exclosos:

Número registre:  Motiu exclusió
D’entrada  
E2011009869  Incompliment de la Base Cinquena, termini de 

presentació.

Base Cinquena.- Forma i termini de presentació de sol·licituds, de 
les bases generals publicades en el BOP de Girona número 171, de 7 
de setembre de 2011:

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’art 38-4 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions 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.

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

Primer exercici: Valoració dels coneixements orals i escrits de la llen-
gua catalana.

Primer exercici: Coneixement de la llengua catalana
Dijous 15 de desembre de 2011 a l’Àrea de Recursos Humans, c/ 
Pecher, 19 de 17220 sant Feliu de Guíxols
Hora: 8,00 del matí

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 registre d’entrada: E2011011626
segon i tercer exercici: supòsit pràctic i entrevista curricular.

E2011009566
E2011009599
E2011009685
E2011009693
E2011009697

E2011009756
E2011011446
E2011011597
E2011011626
E2011011639

E2011011673
E2011011674
E2011011756
E2011011768
E2011011777
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Dijous 15 de desembre de 2011 a  l’Àrea de Recursos Humans, c/ 
Pecher, 19 de 17220 sant Feliu de Guíxols
Hora: 10,00 del matí

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 cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspi-
rants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins 
hi tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del 
procés selectiu.

TERCER.- Designar el següent Tribunal qualificador dels exercicis:
President/a:  
Titular:. sr. Lluís López i arilla. Responsable del Pla de Barris
suplent: sra. Marta Vila i Gutarra. Representant de l’àrea d’urba-
nisme de l’ajuntament.

secretari/a:
Titular: sra. Carmen Ciruela i Prieto. Cap de Recursos Humans de 
l’ajuntament.
suplent: sra. Eva Maria Navarro i Ochoa. Funcionària de la Corpo-
ració.

Vocals:
Titulars:
sra. Mari Àngel Barrio i Ruiz. Personal tècnic de la pròpia Corpo-
ració.
sra. Olga Dilmé i solench. Personal tècnic de la Corporació.
sr. Jordi Montoya i Farrerons. Personal expert en la matèria de la 
pròpia Corporació.

suplents: 
sra. Raquel Rius i Garcia. Personal tècnic de la pròpia Corporació.
sra. Nuri Cherta i Montoya. Personal tècnic de la pròpia Corporació.
sra. Rosa Forns i Díaz. Personal expert en la matèria de la pròpia 
Corporació.

assistirà en qualitat d’observador/a, sense vot, un/a membre de la 
Representació unitària dels Treballadors de l’ajuntament de sant 
Feliu de Guíxols.

QuaRT.- assenyalar per a la constitució de l’esmentat Tribunal el 
mateix dia i lloc que se celebraran les proves, a les 8:00 hores del 
matí.
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CINQuÈ.- 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.

així ho disposa l’alcalde, en el lloc i data a dalt indicats, davant 
meu, el secretari, de la qual cosa dono fe.

Joan alfons albó i albertí   Carles Ros i arpa
alcalde      secretari 


