Per Decret de l’Alcaldia de data 22 de juliol de 2020, s’estableix la
llista provisional d’admesos i exclosos, així com el nomenament del
Tribuna Qualificador i el lloc, data i hora que es realitzaran les proves
selectives per la provisió de la Plaça de Tècnic/a mig d’esports i salut
de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Cardona, pel sistema de
concurs-oposició lliure, segona convocatòria publicada al BOPB, de
data 11 de març de 2020, DGGC NÚM. 8088, de 18 de març de 2020,
la qual ha resolt:
“PRIMER.- DECLARAR aspirants ADMESOS/ES, als/ a les següents:
Registre
Registre
Registre
Registre

d’entrada
d’entrada
d’entrada
d’entrada

número
número
número
número

2020-E-RE-195
2020-E-RE-197
2020-E-RC-1072
2020-E-RC-1105

SEGON.- DECLARAR aspirant EXCLÒS/A, als/a les següents:
No hi ha cap aspirant exclòs.
TERCER.- PUBLICAR la llista d’admesos i exclosos al tauler d’edictes
de l’Ajuntament de Cardona i al web municipal.
QUART.- CONCEDIR un termini de cinc dies hàbils, improrrogables
per a reparacions i possibles reclamacions. Les al·legacions
presentades es resoldran en el termini de deu dies següents a la
finalització del termini per presentar-les. Transcorregut aquest termini
sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran
desestimades.
CINQUÈ.- Si no es presenten esmenes a la llista d’aspirants
d’admesos i exclosos, es considerarà elevada a definitiva i no caldrà
a tornar-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es procedirà a
notificar-les al/la recurrent en els termes que estableix la Llei del
Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.
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ANUNCI de l’Ajuntament de Cardona sobre la realització del
procés selectiu per cobrir una plaça de Tècnic/a mig adscrit a
l’àrea de serveis personal en execució de l’oferta pública
d’ocupació 2019, i provisió definitiva del lloc de treball de
tècnic/a d’esports i salut, mitjançant procediment de
concurs-oposició lliure i constitució de borsa de treball.

SISÈ.- El Tribunal qualificador que jutjarà les proves selectives tindrà
la composició establerta a la base vuitena de les bases reguladores
de la convocatòria i s’establirà en un posterior decret d’alcaldia.
SETÈ.- CONVOCAR als/les aspirants en les hores que es relacionen a
continuació per la realització de les proves selectives:
Primera fase. Oposició:
-

Primer i segon exercici: Acreditació prèvia dels coneixements de
català i, en cas de les persones aspirants que no tinguin
nacionalitat espanyola, d’una prova de llengua castellana.

-

Tercer exercici: prova teòrica (test) obligatòria i eliminatòria
d’acord amb el temari general que figura a l’annex I de les
bases
Dia: 21 de setembre de 2020
Hora: 9:00 hores.
Lloc: Sala de formació de l’Ajuntament de Cardona (Plaça de la
Fira, núm. 1, 2a planta).

-

Quart exercici: prova teòrica, obligatòria i eliminatòria d’acord
amb el temari específic que figura a l’annex I de les bases.
Dia: 21 de setembre de 2020
Hora: 11:00 hores.
Lloc: Sala de formació de l’Ajuntament de Cardona (Plaça de la
Fira, núm. 1, 2a planta).

-

Cinquè exercici: prova pràctica, obligatòria i eliminatòria, de
resolució d’un o més supòsits pràctics relacionats amb el
contingut de l’annex I i amb les funcions pròpies del lloc de
treball a desenvolupar.
Dia: 23 de setembre de 2020
Hora: 09:00 hores.
Lloc: Sala de formació de l’Ajuntament de Cardona (Plaça de la
Fira, núm. 1, 2a planta).
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Totes les persones aspirants han acreditat els coneixements de
català, de manera que no caldrà realitzar aquests exercicis.

Segona fase. Concurs.
La segona fase de concurs de mèrits només serà aplicable a
aquells/es aspirants que superin la fase d’oposició, que té
caràcter obligatori i eliminatori.
Tercera fase. Entrevista.
Es podrà realitzar a criteri del tribunal qualificador de la selecció
i consistirà en mantenir un diàleg amb la persona aspirant per
tal d’avaluar la idoneïtat de la mateixa respecte les funcions del
lloc de treball.
Dia: 23 de setembre de 2020
Hora: 11:00 hores.
Lloc: Sala de formació de l’Ajuntament de Cardona (Plaça de la
Fira, núm. 1, 2a planta).
Es comunica als/les interessats/des que a partir del tercer exercici el
calendari i horaris dels exercicis i l’entrevista podrà ser objecte de
modificació i es determinarà a criteri del Tribunal en funció del
número d’aspirants que hagin de realitzar la prova, prèvia publicació
al tauler d’anuncis.

Cardona, 22 de juliol de 2020
L’Alcalde,
Ferran Estruch i Torrents
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Les persones aspirants s’han de presentar proveïdes del DNI.”

