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Núm. 4331
AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
Edicte d’aprovació provisional del llistat d’admesos i exclosos i horaris de les proves relatives al concurs per a la provisió de les places
laborals temporals dels serveis de temporada
Es fa públic, als efectes de notificació als interessats, el decret d’alcaldia 40/2018, de data de 11 de maig sobre aprovació
provisional del llistat d’admesos i d’exclosos, data i horaris de les proves relatives al concurs per a la provisió de les ofertes
de treball dels serveis de temporada.
Es concedeix, d’acord amb el punt cinquè del mencionat decret, un termini de deu dies hàbils als interessats, a comptar des
de l’endemà d’aquesta publicació al BOP de Girona, per a presentar esmenes o reclamacions.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El llistat d’admesos i exclosos s’elevarà a definitiu sense necessitat de nova publicació, si durant el termini d’audiència no es
presenta cap reclamació.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 40/2018
Vist que en data 12 de març de 2018 la junta de govern local acorda l’aprovació de l’oferta pública de treball per als serveis de
temporada i les corresponents bases i convocatòries per a la selecció de personal per als serveis de temporada 2018 i publicat
en el BOP en data de 23 de març de 2018.
Vist que en data 09 d’abril de 2018 la junta de govern local acorda les bases i convocatòria d’urgència de 2 informadors
turístics com a personal laboral temporal.
Vist que en data 26 de març de 2018 la junta de govern local acorda la planificació i el calendari del procés selectiu de la oferta
pública de serveis de temporada.
Vist que en data 23 d’abril per el que s’anul·len la convocatòria i les bases per a tres vigilants de policia local laboral temporals
i publicat en BOP en data 09 de maig de 2018.
Vist el decret d’alcaldia 2018-0039 de 11 de maig per al qual es nomena la plaça de vigilant de serveis marítims mitjançant el
procediment d’urgència amb efectes des del dia 15 de maig
Vist que ha finalitzat el termini per presentar les sol·licituds per a formar part dels processos selectius.
Un cop rebudes totes les sol·licituds i avaluats tots els requisits imprescindibles per a formar part del procés selectiu
RESOLC
PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, per a les places que es detallen:
Operari Brigada
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:
RE
1321
1541
1582
1545
1542
1563

NOM
C.D.D.
X.V. C.
J.C.G.
J C. Y. O.
J.M.I.T.
J.M.S.M

DNI
…530X
…747Y
…472L
…288P
…292Q
…381X

REQUISIT PREVI
Prova de català
Prova de català
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RELACIÓ D’ASPIRANTS PROVISIONALMENT EXCLOSOS:
RE

NOM

DNI

1171

M. A. A.M.

…852B

1536

S.B.A

…329Z

REQUISIT PREVI
Aportar currículum
Prova de català
Aportar DNI

REQUERIR els aspirants que es detallen a continuació perquè facin les esmenes que s’indiquen, d’acord amb les bases:
- S.B.A. …329Z, per tal que aporti DNI.
- M.A.A.M. 852B, per tal que aporti el currículum.
- M.A.A.M. ...852B, per tal que aporti certificat C1 de català. En cas de no aportar-lo, hauran de realitzar la prova prèvia
de coneixements de català.
- J.C.G. ...472L, per tal que aporti certificat C1 de català. En cas de no aportar-lo, hauran de realitzar la prova prèvia de
coneixements de català.
- J.C.Y ...288P, per tal que aporti certificat C1 de català. En cas de no aportar-lo, hauran de realitzar la prova prèvia de
coneixements de català.
• Taquiller Museu
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:
RE
1171
1224
1583
1564
1485

NOM
M.A.A.M.
E.D.D
M.I.T
J.M. S.M.
D.B.F

DNI
…852B
…215W
...293V
...381X
...696E

REQUISIT PREVI
Prova de català
Prova de català

EXCLOSOS: No hi ha aspirants exclosos.
REQUERIR els aspirants que es detallen a continuació perquè facin les esmenes que s’indiquen, d’acord amb les bases:
- M.A.A.M. ...852B, per tal que aporti certificat C1 de català. En cas de no aportar-lo, hauran de realitzar la prova prèvia
de coneixements de català.
- J.M.S.M. ...381X, per tal que aporti certificat C1 de català. En cas de no aportar-lo, hauran de realitzar la prova prèvia
de coneixements de català.
• Vigilant Serveis marítims:
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:
RE
1191

NOM
P.M.M.

DNI
…481F

REQUISIT PREVI

DNI
...888Q
...261R
...434D
...245W

REQUISIT PREVI
C1
-

EXCLOSOS: No hi ha aspirants exclosos.
• Informadors turístics:
RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:
RE
1804
1833
1802
1784

NOM
J.G.C
A.C.M
A.O.C
E.M.V

EXCLOSOS: No hi ha espirants exclosos.
SEGON. Els aspirants exclosos disposen d’un termini fins el dia 24 de maig per formular reclamacions o esmenar els defectes
que hagin motivat la seva exclusió i en tot cas de deu dies hàbils, a partir de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial
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de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Considerar que, en el cas que no es presentin al·legacions en el termini indicat, la llista esdevindrà en definitiva
(vegeu l’article 78 Decret 214/1990).
QUART. Establir la data i els horaris de les proves el dia 28 de maig amb el següent horari d’actuacions valoratives.
CATEGORIA
PROVA CONJUNTA
PERSONAL BRIGADA
PERSONAL
MUSEU
INFORMADORS TURÍSTICS

HORARI
09:00 -10.30
11:30-12:30
13:00-14:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-18:40

TIPUS VALORATIU
Prova de català
Valoració de mèrits
Entrevista personal
Valoració de mèrits
Entrevista personal
Valoració de mèrits
Entrevista personal

CINQUÈ. Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, la llista dels
aspirants admesos i exclosos i la composició del Tribunal Qualificador. Estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica
d’aquest Ajuntament [http://www.cadaques.cat].
Cadaqués, 14 de maig de 2018
Josep Lloret i Parellada
Alcalde
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