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ESTAT

El document ha estat Signat o Aprobat per :
1.- President. de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 15/12/2016 13:22

APROVAT

ANUNCI

La Diputació de Girona, per Decret de la Presidència de data 13 de desembre 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 de tècnics auxiliar de
multimèdia de la Diputació de Girona, que en la seva part dispositiva diu:
Primer. APROVAR la relació de persones admeses per participar en el procés de selecció
per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics auxiliars de multimèdia de la Diputació
de Girona, segons les bases publicades al BOP núm. 193 de 7 d’octubre de 2016:
Núm.
Registre
d’Entrada
2016/015371
2016-015459
2016-015578
2016-015726
2016-015302
2016-015282
2016-015485
2016-015202
2016-015384
2016-015657
2016-015625

Cognoms i nom

DNI

Ca Fa, Ge
Ca So, Ma
Cr Se, Is
Ll Ma, Es
Lo Nu, Ll
Ol Ca, Mi
Ol Sá, Al
Sa de la Bl Pe, Ra
Se Ma, Jo
Su Gó, Ab
Vi Mu, No

...187-A
...091-G
...669-M
...295-S
...696-Z
...088-S
...621-G
...902-N
...065-X
...879-J
...432-N

Segon. APROVAR la relació de persones excloses per participar en el procés de selecció
per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics auxiliars de multimèdia de la Diputació
de Girona, segons les bases publicades al BOP núm. 193 de 7 d’octubre de 2016, segons
les bases publicades al BOP núm. 141 de 26 de juliol de 2016, tot indicant el motiu
d’exclusió:
Núm. Registre
d’Entrada
2016-015720
2016-015470
2016-014789

Cognoms i nom

DNI

Motiu exclusió

Ve Be, M.Te
An Ar, An
Se Sa, Jo

...333-T
...360-E
...167-L

Vegeu apartat 2.1
Vegeu apartat 2.1
Vegeu apartat 2.1

2.1. Els aspirants exclosos no compleixen amb el requisit d'estar en possessió del titol de
Batxiller, Formació Professional de segon grau, o Grau Superior en multimèdia, informàtica o
equivalent, exigit a l'apartat 3.1.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
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individualment a les persones interessades la resolució definitiva d'admissió o exclusió de la
convocatòria.
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Tercer. Tots els aspirants definitivament admesos a la convocatòria han acreditat estar en
possessió dels coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C), de forma que
no caldrà convocar les proves de llengua catalana previstes a la base 7a.
Quart. APROVAR els integrants del tribunal qualificador de la convocatòria, que són els que
s’indiquen tot seguit:
President: Joan Vilà i Pujolràs
Vocals: Pere Sánchez Pujadas
Jordi Castanyer Santanach
Lidia Font Bosch
Secretari: Jordi Batllori i Nouvilas

Suplent: Elena Ramos Carrasco
Suplent: Xavier Roqueta Bona
Suplent: Sergi Arroyo Rodríguez
Suplent: Roger Colom Martínez
Suplent: Jordi Turon Serra

Assistirà al tribunal qualificador, com a assessora experta en la matèria, amb veu però sense
vot, la Sra. Maria Palahi i Sitjes i Joan Turon Rabet.
El tribunal qualificador es constituirà el dia 18 de gener de 2017, a les 9.00 h al Saló de
Sessions de la Diputació de Girona (Pujada Sant Martí, 4 de Girona).
El Comitè d’Empresa i la Junta de Personal de la Diputació de Girona podran designar a un
dels seus membres per assistir als actes d’avaluació del tribunal qualificador, en qualitat
d’observadors, amb veu però sense vot.
Sisè. FIXAR la data, hora i lloc per a la realització de la prova de coneixements prevista al
punt 8.1 de les bases de la convocatòria, a la qual queden convocats els aspirants admesos
segons el primer punt d’aquesta Resolució:
Dia: 18 de gener de 2017
Hora: 9.30 hores
Lloc: Saló de Sessions de la Diputació de Girona (Pujada Sant Martí, 4 de Girona)
Per poder accedir a la prova de coneixements, tots els aspirants hauran d’acreditar la seva
identitat, mitjançant la presentació del DNI, NIE o passaport.
Setè. 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), tot dissociant les
dades personals dels aspirants.

