Exp. Núm. PE/4160

ANUNCI
La Diputació de Girona, per Decret de la Presidència de data 13 de maig de 2016 ha aprovat
la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció,
per a la creació d’una borsa de treball de la categoria d’enginyer/a informàtic de sistemes,
adscrit al Servei de sistemes i tecnologies de la informació de la Diputació de Girona i des
seus organismes dependents, que en la seva part dispositiva diu:
“Mitjançant Decret de la Presidència de 15 de març de 2016, es van aprovar les bases
reguladores per del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de la categoria
d’enginyer/a informàtic de sistemes, adscrit al Servei de sistemes i tecnologies de la
informació de la Diputació de Girona i des seus organismes dependents, tot i que en aquest
darrer cas, la borsa de treball actuarà de forma supletòria, en cas que el propi organisme
no hagi realitzat un procediment propi de selecció adequat a les seves necessitats
Les bases es van publicar al BOP núm. 59 de 29 de març de 2016, i el termini per a la
presentació d'instàncies va tenir lloc entre el dies 30 de març i 18 d’abril de 2016 (ambdós
inclosos). Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies d’aquesta convocatòria,
s’han examinat les sol·licituds presentades, d’acord amb els requisits que es preveuen a la
base 3a de la convocatòria, i correspon aprovar la llista provisional de candidats admesos i
exclosos, així com fixar els membres del tribunal qualificador i la data en què tindran lloc les
proves de selecció.

D'acord amb els antecedents i en ús de atribucions que em confereix la vigent legislació
de règim local (art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local):
RESOLC:
PRIMER. APROVAR la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en
el procés de selecció, per a la creació d’una borsa de treball de la categoria d’enginyer/a
informàtic de sistemes, adscrit al Servei de sistemes i tecnologies de la informació de la
Diputació de Girona i des seus organismes dependents:
1- Persones admeses a la convocatòria:
Núm. R.E.
2016/6025
2016/5263

Cognoms i nom
Bo Ex, Jo
Te Li, Ma Ll

DNI
...563Q
...506D

2- Persones excloses de la convocatòria:
Núm. R.E.
2016/5585
2016/5084

Cognoms i nom
La Li, Ll Ig
Pl Ar, Ra

DNI
...873G
...651T

Motiu de l'exclusió
Vegeu apartat 2.1
Vegeu apartat 2.1

2.1. Els aspirants exclosos exclòs no compleixen amb el requisit d'estar en possessió d’una
titulació universitària (o estar en condicions d’obtenir-la en la data en què finalitzi el
termini de presentació de sol·licituds) d’Enginyer/a Informàtic Superior o Llicenciat/da en
Informàtica, exigit a l'apartat 3.3 de les bases de la convocatòria.
Els aspirants exclosos provisionalment tenen un termini de 10 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
Suplent: Mila Rubio Saubi
Josep Bosch Andreu
Suplent: Santi Solà
Yolanda Vallejo Domingo
Suplent: Josep Ribot
Marc Ferres Birosta
Suplent: Pere Planiol
Josep Garriga Gandol
Suplent: Jaume Rigau
Joan Aguer Trilla
Suplent: Manuel Alemany Masgrau
Sr. Secretari: Jordi Batllori Nouvilas
Suplent:. Miquel Àngel Villacampa
El tribunal qualificador es constituirà el dia 15 de juny de 2016 a les 9,00 hores,al saló de
Comissions de la Diputació de Girona,
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 caràcter pràctic, tal
com es preveu en el punt 8.1 de les bases de la convocatòria:
1- Prova pràctica
Dia:
15 de juny de 2016
Hora: 9,30 hores
Lloc: Salo de comissions de la Diputació de Girona.
CINQUÈ. Els aspirants que hagin obtingut una puntuació mínima de 5 punts en la prova
pràctica, 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.
SISÈ.- 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, 13 de maig de 2016
El president,

Pere Vila i Fulcarà

