Exp. Núm. PE/4172

ANUNCI
La Diputació de Girona, per Decret de la Presidència de data 3 de maig de 2015 ha aprovat
la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de
selecció, per a la contractació laboral temporal mitjançant un contracte per obra o servei,
d’un tècnuc/a del projecte ENERINVEST, que en la seva part dispositiva diu:
PRIMER. APROVAR la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en
el procés de selecció, per a la contractació laboral temporal mitjançant un contracte per
obra o servei, regulat a l’article 15.1.a de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març d’un Tècnic/a del projecte ENERINVEST.:
1- Persones admeses a la convocatòria:
Núm. R.E.
2016/6478
2016/6464
2016/6073
2016/6606

Cognoms i nom
Ja Ca, Ni
Sá Gó, Ma Ma
Si Gr, Esr
Ga Mo, Ev

DNI
...460F
...545Q
...66W
...775X

2- Persones excloses de la convocatòria:
Núm. R.E.
2016/6412
2016/5953

Cognoms i nom
Vi Me, Jo
Te Li, M Ll

DNI
...817P
...506D

Motiu de l'exclusió
Vegeu apartat 2.1
Vegeu apartat 2.2

2.1. Els aspirants exclosos no compleixen amb el requisit d'estar en possessió del nivell
“First Certificate in English” d d’un certificat de nivell B2. 2 de la Llengua anglesa d’acord
amb el Marc Europeu Comú de Referència (MCER), exigit a l'apartat 3b) de les bases de la
convocatòria.
2.2. L'aspirant exclòs no compleix amb el requisit d'estar en possessió d’una titulació
universitària de grau, diplomatura o llicenciatura en l’àmbit de les ciències jurídiques,
econòmiques, polítiques o ciències de l’Administració Pública., exigit a l'apartat 3a) de les
bases de la convocatòria.
Els aspirants exclosos provisionalment tenen un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la
publicació d'aquesta resolució al web www.ddgi.cat (oficina virtual, oferta d'ocupació), per
poder presentar esmenes o al·legacions a l'exclusió del concurs. Les esmenes de defectes
de forma es presentaran davant del departament de Recursos Humans. Les al·legacions a
l'exclusió de la convocatòria seran resoltes al més aviat possible i es comunicarà
individualment a les persones interessades la resolució definitiva d'admissió o exclusió de la
convocatòria.
SEGON. Aprovar els integrants dels tribunals qualificadors de cada lloc de treball, d’acord el
que preveu la base 6a de la convocatòria:
President:
Vocals:

Joan Vilà Pujolràs
Narcís Vicens Perpiña
Jordi Llach Exposito

Suplent: Mila Rubio Saubi
Suplent: Salvador Oliva Garasa
Suplent: Marta Puig Vilardell

Marc Soca Brihuega
Jordi Brunet Badosa
Esther Perxes Camps
Sr. Secretari:Sr. Jordi Batllori Nouvilas

Suplent: Cristina Lloret Gomez
Suplent: Olga Quintana Pujol
Suplent: Jordi Aurich Taberner
Suplent: Sr. Miquel Àngel Villacampa

El tribunal qualificador es constituirà el dia 18 de maig de 2016 a les 9,00 hores,al saló de
Sessions de la Diputació de Girona, i procedirà a la lectura de les memòries presentades.
El Comitè d'Empresa de la Diputació de Girona podran designar un dels seus membres per
tal que assisteixin als actes d'avaluació del tribunal qualificador, en qualitat d'observadors,
amb veu però sense vot.
TERCER. FIXAR la data, hora i lloc per a la realització de la prova de coneixements que
constarà de 20 preguntes breus, amb respostes alternatives.
1- Prova de coneixements
Dia:
18 de maig de 2016
Hora: 9,30 hores
Lloc: Salo de Sessions de la Diputació de Girona.
QUART. Els aspirants que hagin obtingut una puntuació mínima de 5 punts en la prova de
coneixements, seran convocats per a la realització de l'entrevista, tal com es preveu en el
punt 8.3 de les bases de la convocatòria. La data i hora de les entrevistes es publicarà al
tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Diputació, juntament amb els resultats de la prova de
coneixements.
Tots els aspirants hauran d'acreditar la seva identitat, mitjançant la presentació del DNI, NIE
o passaport per poder tenir accés a les proves esmentades en aquest apartat.
CINQUÈ. Ordenar la publicació de la present resolució al tauler d’edictes de la Diputació de
Girona i a la pàgina web www.ddgi.cat (oficina virtual, oferta d'ocupació).
Es fa públic per a general coneixement.

Girona, 3 de maig de 2016
El president,

Per Vila i Fulcarà

