Exp. Núm. PE/4142

ANUNCI
La Diputació de Girona, per Decret de la Presidència de data 8 de març 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 a la Diputació de Girona de personal de
la categoria de xofer de les brigades, 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 crear una borsa de treball a la Diputació de Girona de
personal de la categoria de xofer de les brigades, per realitzar substitucions temporal i altres
contractacions temporals interines per causes sobrevingudes
1- Persones admeses a la convocatòria:
Núm. R.E.
2015/16048
2015/15644
2015/16589
2015/15945
2015/16183
2015/16404
2015/16046
2015/15866
2015/15662
2015/15706
2015/16493
2015/15936
2015/15745

Cognoms i nom
An No, Xa
Ca Ro, Jo Ma
Co Po, Ja
Fe Ji, Da
Ib Sa, Jo
Ju Sa, Jo
Ló He, Ju
Pe Co, Es
Si Mo, Jo Ma
Tá Al, Ca
To Ga, Jo
Vi Mi, Cr
Vi Gr, Ga

DNI
...689S
...388V
...851H
...771J
...758P
...285G
...385Z
...709Q
...245Y
...349Z
...730M
...637W
...581E

2- Persones excloses de la convocatòria:
Núm. R.E.
2015/16332
2015/15578
2015/16510
2015/15941
2015/15708
2015/15868
2015/16369

Cognoms i nom
Am To, Jo
Ca Ca, Fr
Fo Gi, Fr Xa
Ga Di, Jo
Re Ga, Fr
Ri Sa, Is
Ro Sa, Jo

DNI
...899W
...677B
...856D
...492V
...988B
...040C
... 687P

Motiu de l'exclusió
Vegeu apartat 2.1
Vegeu apartat 2.2
Vegeu apartat 2.3
Vegeu apartat 2.1
Vegeu apartat 2.2
Vegeu apartat 2.1
Vegeu apartat 2.1

2.1. L'aspirant exclòs no compleix amb el requisit d'estar en possessió del carnet de conduir
C1 + E exigit a l'apartat 3g) de les bases de la convocatòria.
2.2. L'aspirant exclòs no compleix amb el requisit d'estar en possessió del títol exigit a
l'apartat 3a) de les bases de la convocatòria.
2.3. L'aspirant exclòs no aporta fotocòpia de la titulació exigfidia i fotocopia del carnet de
conduir C1 + E exigits als apartats 3a) i 3g), respectivament a 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. Els aspirants admesos que s’esmenten a continuació no han acreditat els
coneixements de llengua catalana de nivell bàsic (A) que s'assenyalen a l'apartat 3.e) de les
bases de la convocatòria, i per tant, hauran de realitzar la prova de nivell de llengua catalana,
el dia, hora i lloc que s’indica a l'apartat cinquè d’aquesta resolució:
Núm. R.E.
2015/15945
2015/16046

Cognoms i nom
Fe Ji, Da
Ló He, Ju

DNI
...771J
...385Z

TERCER. Aprovar els integrants del tribunals qualificador, d’acord el que preveu la base 6a
de la convocatòria:
President:
Vocals:

Secretari:

Sr. Joan Vilà Pujolràs
Sr. Joan Hugas Maurici
Sr. Bernat Mascaró Mascaró
Sr. Cristina Sánchez Sánchez
Sr. Jordi Batllori Nouvilas

Suplent: Sr. Raúl Suarez Blanco
Suplent: Sr. Joan Velasco Bonet
Suplent: Sr. Ferran Bencomo Mora
Suplent: Sr. Neus Comas Vila
Suplent: Sr. Miquel Àngel Villacampa

El tribunal qualificador es constituirà el dia 4 d’abril de 2016 a les 9,00 hores,al saló de
Sessions 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.
QUART. FIXAR la data, hora i lloc per a la realització de la prova de llengua catalana i la
prova de llengua espanyola, només per als aspirants que s'indiquen als apartats 2n i 3r
respectivament d'aquesta resolució.
1- Prova de llengua catalana:
Els aspirants admesos que s'indiquen a l'apartat segon d'aquesta resolució estan convocats
per realitzar la prova de nivell bàsic (A) de llengua catalana:
Dia:
1 d’abril de 2016
Hora: 10 hores
Lloc: Salo de comissions de la Diputació de Girona.
2- Realització de la prova psicotècnica i prova de coneixements:
Els aspirants admesos a la convocatòria que hagin acreditat degudament els coneixements
de llengua catalana i/o espanyola, o bé que hagin superat amb la qualificació d'apte les
proves de nivell de llengua catalana i/o espanyola, seran convocats per a la realització de la
prova psicotècnica i de la prova de coneixements, tal com es preveu a les bases de la
convocatòria.
Dia:
4 d’abril de 2016
Hora: 9’30 hores
Lloc: Saló de sessions de la Diputació de Girona.
3- Realització de l'entrevista:
Els aspirants admesos a la convocatòria que hagin acreditat degudament la prova
psicotècnica i la prova de coneixements, seran convocats per a la realització de l'entrevista,
sempre i quan hagin obtingut almenys 1 punt en la fase de valoració de mèrits, tal com es
preveu a les bases de la convocatòria.

Dia:
A partir del 6 d’abril de 2016
Hora: A determinar en l'anunci que es farà públic a partir del dia 6 d’abril de 2016 a la web
de la Diputació de Girona (apartat: oficina virtual, oferta d'ocupació), juntament amb
els resultats obtinguts pels candidats en la valoració dels mèrits.
Lloc: Diputació de Girona (Pujada Sant Martí, 4 de Girona). Edifici del Palau, 2a planta.
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, 8 de març de 2016
El president,

Pere Vila i Fulcarà

