Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

ANUNCI
L’Ajuntament de la Tallada, per decret d’alcaldia núm.51 de 25 d’abril de 2018, ha
aprovat la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el
procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria d’auxiliars
administratius/ves ( Grup de classificació C2), que estarà vigent per realitzar
nomenaments amb caràcter interí o temporal i , que en la seva part dispositiva diu:
“
Primer.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que
han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta
convocatòria:
Aspirants admesos:
Núm. Registre

Data Registre Hora Registre Nom

E2018000631

05/04/2018

09:53:32

R.C.B

E2018000633

05/04/2018

10:22:23

SE.J.G

E2018000639

05/04/2018

12:30:26

J.T.LL

E2018000651

06/04/2018

17:50:37

G.B.G

E2018000654

08/04/2018

00:26:33

FX.N.G

E2018000655

08/04/2018

10:05:54

S.G.P

E2018000656

08/04/2018

12:02:19

S.C.G

E2018000658

08/04/2018

18:29:30

D.F.F

E2018000667

09/04/2018

14:55:20

M.S.S.

E2018000675

10/04/2018

11:35:44

R.B.P

E2018000676

10/04/2018

11:42:34

R.C.G.

E2018000679

10/04/2018

13:19:03

N.A.A.

E2018000685

10/04/2018

18:08:27

C.P.I.

E2018000686

11/04/2018

06:33:37

R.J.M.

E2018000689

11/04/2018

10:53:54

E.M.T

E2018000692

11/04/2018

12:39:58

I.M.J.

E2018000695

11/04/2018

17:15:27

M.D.L.

E2018000698

12/04/2018

11:42:34

M.R.T

E2018000700

12/04/2018

12:45:25

S.S.S.

E2018000703

12/04/2018

20:29:57

MT.S.P.

E2018000705

13/04/2018

09:49:07

V.M.R
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DNI

...5627E
...6310C
...9956G
...0460Z
...0298N
...6859B
...2478Z
...4518Q
...0745Y
...9521X
...1575H
...2656W
...0528H
...3188E
...9512X
...4751R
...6686L
X...2314M
...8587S
...1590B
...5508C
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E2018000709

13/04/2018

17:41:46

G.F.

E2018000713

14/04/2018

15:53:47

C.G.T.

E2018000714

14/04/2018

19:03:36

CM.F.

E2018000715

14/04/2018

19:36:06

J.C.M

X...6009V
...4037C
X...7148K

...7427R

Aspirants exclosos:
No n’hi ha.
Les llistes completes i certificades d’aspirants admesos i exclosos s’exposen al tauler
electrònic d’anuncis de la corporació i a la pàgina web.
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i
exclosos tenen un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de
la present resolució a e-tauler i la pàgina web, apartat d’ofertes de treball, per formular
reclamacions i fer esmenes.
Segon.- Els aspirants admesos que s’esmenten a continuació no han acreditat els
coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C) que s’assenyalen a l’apartat
5.3 de les bases de la convocatòria, i per tant, hauran de realitzar la prova de nivell de
llengua catalana, el dia, lloc i hora que s’indica a l’apartat cinquè de la present resolució:
Núm. Registre

Data Registre

Hora Registre Nom

DNI

E2018000654

08/04/2018

00:26:33

FX.N.G.

...0298N

E2018000685

10/04/2018

18:08:27

C.P.I.

...0528H

E2018000705

13/04/2018

09:49:07

V.M.R

...5508C

E2018000709

13/04/2018

17:41:46

G.F.

X...6009V

Tercer: Establir que si no s’hi presenta cap reclamació en el termini de cinc dies hàbils, de
conformitat amb la base reguladora 6a de la convocatòria, la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos s’elevarà a definitiva.
Quart.- Aprovar els integrants del tribunal qualificador, d’acord amb el que preveu la
base setena de la convocatòria:
Presidenta: Raquel Batlle Casas
Secretari:

Albert Costa Marcè.

Vocals:

Montserrat Balateu Massanet.
Jordi Rojas Pedrosa

Suplents:
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Elena Ramos Carrasco
Vanesa Lanzán Marcos.
Neus Puig i Artigas.
El Tribunal qualificador es constituirà el dia 4 de maig de 2018 a les 9:00, a l’edifici de
l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.
Cinquè.- Fixar la data hora i lloc per a la realització de la prova de llengua catalana, només
per als aspirants que s’indica en l’apartat 2n d’aquesta resolució, segons preveu l’apartat
vuitè de les bases de la convocatòria.
Prova de llengua catalana:
Divendres 4 de maig de 2018 a les 9:00 hores
Lloc: Edifici de l’Ajuntament de la Tallada.
Prova de coneixements :
Divendres 4 de maig de 2018 a les 10:00 hores
Lloc: Edifici de l’Ajuntament de la Tallada.
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.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la seva inserció
a la pàgina web i al tauler d’anuncis de la corporació, la qual cosa, de conformitat amb
la base reguladora 6a de la convocatòria, substitueix la notificació personal.
Setè.- APROVAR la rectificació de l’error no substancial contingut en l’ANNEX de la
convocatòria i bases específiques aprovades per decret d’Alcaldia número 31 de 19 de
març:
“Fase 1ª. Prova teòrica de coneixements
Consistirà en desenvolupar per escrit un qüestionari de 20 preguntes breus amb
resposta alternativa (tipus test), relacionades amb el temari que s'indica en l'apartat B.
Els aspirants disposaran d’un temps màxim de 60 minuts per realitzar la prova i no
podran utilitzar cap material de suport.
Aquesta prova, que té caràcter eliminatori, puntuarà sobre un màxim de 30 punts i per
superar-la, caldrà obtenir un mínim de 15 punts. Els aspirants que no obtinguin
aquesta puntuació mínima quedaran desqualificats del procés selectiu i no podran
realitzar la prova següent.
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La qualificació de la prova serà la següent:
- Per cada resposta encertada: 1 punt
- Per cada resposta errònia: -0,25 punts
- Per cada pregunta no contestada: 0 punts “
Es rectifica aquest punt de les bases que queda redactat en el sentit següent:
“Fase 1ª. Prova teòrica de coneixements
Consistirà en desenvolupar per escrit un qüestionari de 20 preguntes breus amb
resposta alternativa (tipus test), relacionades amb el temari que s'indica en l'apartat B.
Els aspirants disposaran d’un temps màxim de 60 minuts per realitzar la prova i no
podran utilitzar cap material de suport.
Aquesta prova, que té caràcter eliminatori, puntuarà sobre un màxim de 20 punts i per
superar-la, caldrà obtenir un mínim de 10 punts. Els aspirants que no obtinguin
aquesta puntuació mínima quedaran desqualificats del procés selectiu i no podran
realitzar la prova següent.
La qualificació de la prova serà la següent:
- Per cada resposta encertada: 1 punt
- Per cada resposta errònia: -0,25 punts
- Per cada pregunta no contestada: 0 punts “
Vuitè.- Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben
recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
al de la seva publicació.”
La Tallada d’Empordà, 25 d’abril de 2018.Josep Ferrer Vilavella
Alcalde
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