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OFERTA PÚBLICA: 1 PLAÇA DE TECNIC/A SUPERIOR TURISME
“MARKETPLAY PER LA RESTAURACIÓ A L’HOSPITALET”
Localitzador de la oferta: 25694

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES, UN
COP S’HA PROCEDIT A REALITZAR LA PROVA DEL NIVELL C1 DE CATALÀ

1.- RESULTATS DE LA PROVA DE NIVELL DE LLENGUA CATALANA (C1)

NÚM EXPEDIENT

NÚM REGISTRE

AJT/81072/2022
AJT/81075/2022 *

E/122628/2022
E/122687/2022 *

PROVA NIVELL C1
CATALA
APORTA CERTIFICAT
APTE

*En el moment de la publicació de la relació de persones aspirants a realitzar la prova
de català, es va produir una errada de transcripció d’aquest número d’expedient i
registre. S’ha procedit a la correcció i els que figuren son els correctes.

2.- LLISTA VALORADA DE PERSONES ASPIRANTS (PROVISIONAL)

1
2
3
4
5*
6
7
8
9
10

REGISTRE
E/122612/2022
E/121183/2022
E/122671/2022
E/121994/2022
E/120973/2022
E/121221/2022
E/121489/2022
E/122687/2022
E/120839/2022
E/122628/2022

NÚM.
EXPEDIENT
AJT/81120/2022
AJT/80267/2022
AJT/81118/2022
AJT/80642/2022
AJT80025/2022
AJT/80274/2022
AJT/80276/2022
AJT/81075/2022
AJT/80024/2022
AJT/81072/2022

Altres
CURSOS,
titulacions
SEMINARIS,
EXPERIÈNCI JORNADES i TITULACION
oficials
A
S AMB
relacionades
NIVELL
PROFESSIO
PUNTUACIÓ
amb la
CATALA
NAL (Màxim 5
ADDICIONAL convocatòria
(Màxim 3
punts)

punts)

(Màxim 2 punt)

(Màxim 1punt)

3,92
5
0
0
1,93
0
0
0
0
0

3
2,48
2,02
2,11
1,74
0
0
0
0
0

2
0
2
2
0
2
0
0
0
0

0,40
0
0,90
0
0,40
0
0,40
0,40
0
0

PUNTUACI
Ó TOTAL
MÈRITS
9,32
7,48
4,92
4,11
4,07
2,00
0,40
0,40
0
0

*De les persones aspirants de la llista anterior, no es cridarà la persona identificada
amb el codi de registre E/120973/2022, per estar actualment contractada per
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, tal i com es determina a l’apartat VUITÈ de
les bases reguladores de la borsa, aprovades en data 7 d’octubre segons acord
AJT/JGL/36/334/2020 de la Junta de Govern Local:
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“Mentre una persona integrant de la borsa tingui vigent un contracte com a
laboral temporal amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Ll. , no se li oferirà cap
altra nova contractació que pugui generar-se encara que aquest sigui de
durada superior.”

NOTA IMPORTANT:
Segons determina la normativa aplicable del programa d’Agents d’Ocupació i
Desenvolupament Local (ordre EMT/123/2018, de 24 de juliol), les persones a
contractar han d’estar registrades com a Demandants d’Ocupació no Ocupades
(DONO) a les Oficines de Treball de la Generalitat abans de la formalització del
contracte de treball.

3.- PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS I AL-LEGACIONS
L’esmena dels possibles defectes a la llista provisional de mèrits es realitzarà del dia 4
al 7 de novembre de 2022, mitjançant una instancia per seu electrònica*.

COM PRESENTAR LES INSTÀNCIES

PER AGILITZAR I FACILITAR L’ENTREGA D’INSTÀNCIES, US RECOMANEM
LA PRESENTACIÓ PER SEU ELECTRÒNICA:
Seu electrònica de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Podeu obtenir una clau d'accés
fàcilment al idCatMòbil, només necessiteu tenir a prop el vostre DNI/TIE, 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" AJT/78061/2022
Un cop esmenats i corregits els possibles defectes i reclamacions, es publicarà
la llista definitiva.
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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 de Promoció Econòmica i Turisme 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
García-Calvillo
Moreno - DNI
38443124G (TCAT)
Signat digitalment per José
Antonio García-Calvillo
Moreno - DNI 38443124G
(TCAT)
Data: 2022.11.04 11:52:06
+01'00'
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