LLISTA PROVISIONAL
OFERTA PÚBLICA: TÈCNIC/A SUPERIOR
LOCALITZADOR DE L'OFERTA: 09 2022 13137
En la publicació d’ aquesta oferta pública (09202213137) es va comunicar per error que
el perfil requerit de la persona candidata incloïa “haver superat el primer o segon cicle
d’educació universitària”. Les contractacions que en realitzaran en el marc d’aquest
programa seran en la categoria de tècnics/es superiors per la qual cosa solament
poden participar en aquest procés, aquelles persones en possessió d’un títol
universitari oficial de grau o equivalent.
LLISTA PROVISIONAL MÈRITS APORTATS

REGISTRE

EXPEDIENT

EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL
(Màxim 5 punts)

CURSOS,
SEMINARIS,
JORNADES i
NIVELL CATALA
(Màxim 3 punts)

Altres
TITULACIONS titulacions
PUNTUACIÓ
AMB
oficials
TOTAL
PUNTUACIÓ relacionades
ADDICIONAL
amb la
MÈRITS
(Màxim 2 punt) convocatòria
(Màxim 1punt)

AJT/37864/2022
AJT/37980/2022
AJT/37965/2022*
AJT/37972/2022
AJT/38293/2022
AJT/38451/2022
AJT/38016/2022
AJT/38116/2022
AJT/37968/2022*
AJT/38096/2022
AJT/37984/2022*
AJT/37856/2022*
AJT/38026/2022

5,00

3,00

2,00

0,00

10,00

5,00

3,00

2,00

0,00

10,00

4,49

3,00

0,00

0,40

7,89

0,76

3,00

2,00

0,00

5,76

0,75

3,00

2,00

0,00

5,75

0,69

3,00

2,00

0,00

5,69

0,00

3,00

2,00

0,25

5,25

0,00

3,00

2,00

0,00

5,00

0,00

3,00

2,00

0,00

5,00

0,90

0,00

2,00

0,40

3,30

0,96

0,00

2,00

0,00

2,96

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

57668/2022 AJT/38455/2022*

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

57494/2022

AJT/37866/2022

0,00

0,68

0,00

0,00

0,68

57509/2022

AJT/38411/2022

0,00

0,25

0,00

0,40

0,65

57639/2022

57743/2022
57696/2022
57662/2022
57766/2022
57644/2022
57830/2022
57934/2022
57681/2022
57903/2022
57780/2022
57492/2022

57844/2022

*Les candidatures marcades amb asterisc hauran de realitzar les proves específiques
del nivell de suficiència de català, nivell C en no haver acreditat la titulació
corresponent. Aquesta prova de llengua catalana de nivell C1 es durà a terme el proper
dijous, 26 de maig, a les instal·lacions municipals de Gornal Activa, al c/ Can Tries, 20, de
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l’Hospitalet de Llobregat, a les 9 hores. Constarà d’una part escrita i una part oral, i serà
coordinada pel personal tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística.
En el cas de no superar la prova del nivell de suficiència de català, quedaran exclosos del
procés de selecció.

Candidatura no admesa en no presentar un títol universitari de grau o equivalent
57822/2022

AJT/37993/2022

Aquelles candidatures que no han presentat per seu electrònica la documentació requerida
en temps i forma, queden exclosos del procés de selecció. Les candidatures excloses del
procés de selecció rebran un correu electrònic personalitzat on s’indicarà el motiu de
l’exclusió.
Es podrà sol·licitar revisió de puntuació els dies 24 de maig des de les 13.00 i fins el 25 de
maig de 2022 a les 13.00. Es realitzarà la corresponent sol·licitud des de la web:
https://seuelectronica.lh.cat/tramits/detallTramit.aspx?1Rqe2HNBfohiqazCMqJYLzhmakbfVIeEGxscuqazAZd1Qy3
P2sqazB
Podeu obtenir una clau d'accés fàcilment al idCatMòbil. Només necessiteu tenir a prop el
vostre DNI/NIE, la vostra targeta sanitària individual o la targeta de MUFACE i el vostre
aparell de telèfon mòbil. Una vegada feta l'alta a l'idCATMòbil, accediu a la pàgina
"seuelectronica.l-h.cat", a l'apartat de tramitació entreu dins l'apartat "Tràmits", i cerqueu
"Aportació de documentació a un expedient obert".
L'OAC té aquesta pàgina d'ajut: https://www.aoc.cat/knowledgebase/alta-sense-certificatdigital/
Durant aquest procés l’aspirant s’haurà d’identificar amb l’expedient assignat en el llistat de
l’especialitat corresponent. Exemple: AJT/XXXXX/2022
Aquelles candidatures que presentin una al·legació per seu electrònica, hauran de comunicar
per correu electrònic a aquesta adreça seleccio.programes@l-h.cat , el motiu de la sol·licitud
de revisió.
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NOTA INFORMATIVA:
a) S’informa que, de conformitat amb la normativa aplicable, la inexactitud, falsedat u omissió
de qualsevol dada aportada per la persona participant en el procés de selecció per participar
en aquesta convocatòria ocasionarà la seva exclusió d’aquest procés selectiu. El mateix
efecte ocasionarà l’ incompliment dels requisits exigits a l’esmentat procés de selecció.
L’exclusió tindrà efectes immediats al moment en què es tingui constància de la inexactitud,
falsedat, omissió de qualsevol dada i/o l’ incompliment dels requisits.
b) L’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant la gestió de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme
i Economia social no assoleix cap tipus de responsabilitat pels possibles efectes que
l’acceptació i signatura del contracte pugui ocasionar en el treballador, en relació a la possible
percepció per aquest de qualsevol tipus de prestació.
c) “Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de
L’Hospitalet. Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2, 08901, L’Hospitalet. Telèfon: 93 402
94 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l’article 6 del
Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679. Finalitat del
tractament: Tractament informàtic, amb la finalitat de gestionar el servei o programa on us
inscriviu. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps
necessari per acomplir les finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol
moment, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat
i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina
d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277
(fora de L’Hospitalet i mòbils).
El que es comunica per a general coneixement,
José Antonio Signat
digitalment per
GarcíaJosé Antonio
Calvillo
García-Calvillo
Moreno - DNI
Moreno 38443124G
DNI
(TCAT)
38443124G Data: 2022.05.24
(TCAT)
12:53:49 +02'00'

L’Hospitalet de Llobregat, 24 de maig de 2022
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