
ANUNCI

Per Decret d’Alcaldia, de data d’avui, s’ha pres l’acord que a continuació es transcriu:

“Identificació de l’expedient 3062/2017

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos en la convocatòria per a la 
contractació temporal, pel sistema de concurs-oposició lliure, de dos llocs de treball 
d’informador/a turístic/a, i per a la creació d’una borsa de treball.

Fets

1. El 8 de maig de 2017, la Junta de Govern Local, va acordar aprovar la convocatòria i 
les bases que regiran la selecció per a la contractació temporal, pel sistema de concurs-
oposició lliure, de dos llocs de treball d’informador/a turístic/a, i per a la creació d’una 
borsa de treball.

2. L’esmentada convocatòria va ser publicada al taulell d’anuncis de la Corporació, i dins 
de termini de 20 dies naturals d’exposició pública per a la presentació d’instàncies, que 
finalitzava el 5 de juny de 2017, han estat presentades set (7) sol·licituds.

3. El 6 de juny de 2017 la directora de Recursos Humans emet informe núm. 
0250/2017/RH/CG, que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.

2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

3. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública. 

4. Articles 55.a) i 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
del personal al servei de les entitats locals, en quant a que els processos selectius s’han 
d’iniciar mitjançant convocatòria pública.

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques.
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6. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
l’Estatut bàsic de l’empleat Públic. 

7. Article 55.g) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament de personal al servei 
de les entitats locals, sobre la delegació que té l’alcalde de contractar personal laboral 
no permanent mitjançant convocatòria pública.

8. La competència per delegació de les atribucions de l’Alcalde establertes en l’article 21 i 
22 de la Llei de Bases de Règim Local i el 52 i 53 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya.

9. Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2666/2015, de data 22 de juny, de delegació 
d’atribucions en matèria de personal de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.

10. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú.

11. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic de les Administracions Públiques sobre 
l’avocació dels actes. 

Resolució

Per tot el que s’ha exposat, resolc:

1. Avocar per aquest expedient administratiu la competència en matèria de personal 
atribuïdes per aquesta alcaldia a la Junta de Govern Local per decret núm. 2666, de 
data 22 de juny de 2015.

2. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del 
procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la contractació temporal de 
dos llocs de treball d’informador/a turístic/a, i per a la creació d’una borsa de treball, 
segons consta en l’Annex 1 i Annex 2 d’aquesta resolució.

Per tal de donar compliment a les exigències de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, les llistes completes certificades d’aspirants  
d’admesos i exclosos es publicaran només amb el núm. de registre d’entrada en 
aquesta Corporació, i els tres últims números del NIF i la lletra, al tauler d’anuncis de la 
Corporació i demés llocs previstos a les bases.

3. Manifestar que els/les aspirants admesos que no han acreditat degudament estar en 
possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Secretaria de Política 
Lingüística o equivalent o superior, resten obligats a la realització de l’esmentada 
prova, que correspon al primer exercici de la fase d’oposició segons les bases 
aprovades, i que són els relacionats en l’Annex 4, i els exempts de realitzar-la són els 
relacionats a l’Annex 3 d’aquesta resolució.

4. Manifestar que els/les aspirants admesos que no tenen la nacionalitat espanyola o no 
han cursat els seus estudis primaris en territori espanyol resten obligats a la realització 
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d’una prova per demostra un coneixement adequat del castellà, tant en l’expressió oral 
com en l’escrita, que correspon al segon exercici de la fase d’oposició segons les bases 
aprovades, i que són els relacionats en l’Annex 6, i els exempts de realitzar-la són els 
relacionats a l’Annex 5 d’aquesta resolució.

5. Aprovar la composició de l’òrgan qualificador de les proves, que és el següent:

President: Titular: Sra. Cristina Galindo Garza
Suplent: Sr. Antoni Albacete Gascón

Vocals:    Titular: Sra. Assumpció Verge Inglés
Suplent: Sra. Imma Ortiz Guirao

 
Vocals: Titular: Sra. Imma Ortiz Guirao

Suplent: Sra. Assumpció Verge Inglés  

Secretari, amb veu però sense vot:
Titular: Sra. Maria Vilanova Peña
Suplent:  Sra. Beatriz Colet Hiraldo 

6. Publicar i exposar al públic les llistes aprovades en aquesta resolució, d’acord amb 
l’establert a les bases de la convocatòria, i la composició de l’òrgan qualificador del 
procés selectiu, al tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat 
a altres mitjans municipals (pàgina web de l’Ajuntament, www.calafell.cat), substituint 
la notificació als/a les interessats/des, de conformitat amb el que disposa l’article 
45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i es concedirà un termini de 10 dies hàbils, comptats des de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al taulell d’anuncis de la Corporació, per 
possibles reclamacions i/o recusacions o abstencions dels membres de l’òrgan 
qualificador.

7. Considerar què, tant els aspirants exclosos com els omesos, per no figurar en la llista 
d’admesos ni en la d’exclosos, disposen d’un termini de 10 (deu) dies hàbils, comptats 
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la resolució en el taulell d’anuncis de la 
Corporacioó, sens perjudici de la seva publicació en els demés llocs previstos a les 
bases, per a esmenar els defectes que hagin motivat la seva no admissió o l’omissió 
simultània en la llista esmentada. En cas que no es presentés cap al·legació, 
esdevindran definitives aquestes llistes d’admesos i exclosos.

8. Fixar el dia, l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la realització del tercer 
exercici de la fase d’oposició, que correspon a la prova de català: 

Data: 27 de juny de 2017
Hora: A determinar
Lloc: A determinar 
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9. Donar trasllat d’aquesta resolució als departaments de Turisme i de Recursos Humans, i 
al Comitè d’Empresa d’aquest Ajuntament pel seu coneixement i efectes escaients i 
donar compte en la propera Junta de Govern Local d’aquesta resolució.

ANNEX 1

LLISTAT D’ADMESOS

Núm. 
Registre 
Entrada DNI
17162 594V
17744 726N
18151 0140
18634 702B
18689 914Q
19061 556S
19062 132A

ANNEX 2

LLISTAT D’EXCLOSOS

Cap

ANNEX 3

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

Núm. 
Registre 
Entrada DNI
17162 594V
17744 726N
18151 0140
18634 702B
18689 914Q
19061 556S
19062 132A
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ANNEX 4

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ

Cap

ANNEX 5

EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀ

Núm. 
Registre 
Entrada DNI
17162 594V
17744 726N
18151 0140
18634 702B
18689 914Q
19061 556S
19062 132A

ANNEX 6

NO EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE CASTELLÀ

Cap

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

La directora de Recursos Humans,
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