
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
ANUNCI NÚM. 93/2022

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS 
SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE LA 
POLICIA LOCAL (EXP: 2022/646)

D’acord amb el previst a l’article 78 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, l’Alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en data 15 de juny de 2022, ha dictat el decret 
d’alcaldia núm.  2022/399 relatiu a l’aprovació de la llista provisional de les persones 
admeses i excloses del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’agents 
de la policia local, el qual transcrit literalment diu:

‘DECRET DE L’ALCALDIA

Identificació de l’expedient

Expedient 2022/646, relatiu a la llista provisional de persones admeses i excloses del 
procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’agents de la policia local

Fets

1. Per decret d’alcaldia núm. 354/2022, en data 30 de maig de 2022, s’han 
aprovat les bases reguladores del procés selectiu, amb caràcter d’urgència, per 
a la creació d’una borsa de treball d’agents interins/ines de la policia local, grup 
de classificació C, subgrup C2, per a cobrir les necessitats temporals, ja sigui 
per substitucions, acumulació de tasques o per a la provisió temporal de places 
vacants fins a la provisió reglamentària de les mateixes o per cobrir necessitats 
urgents i inajornables que es puguin produir a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, 
mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/ina.

2. Aquestes bases han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del 02 de juny de 2022 i al DOGC Núm. 8681 de 02 de juny de 2022.

3. Atès que amb posterioritat a la publicació de les bases reguladores de 
l’esmentat procés selectiu s’ha observat una errada a la puntuació màxima de 
la fase de concurs, es procedeix a la seva esmena.

4. Vistes les sol·licituds presentades per a prendre part a l’esmentat procediment 
per a la creació d’una borsa de treball d’agents interins/ines de la policia local i 
un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds, el 13 de juny de 2022.

Fonaments de dret

1. Atès el previst en la base específica sisena, i en ús de les facultats que em 
confereix l’art. 53 del 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.
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RESOLC

1. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses; i d’exemptes de 
realitzar les proves de coneixements de llengua catalana, del procés selectiu 
per a la creació d’una borsa de treball d’agents interins/ines de la policia local 
de Sant Pol de Mar:

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

 COGNOMS I NOM DNI PROVA 
CATALÀ

1 BARRES AMENOS, XAVIER ***9274** EXEMPT/A

2 BORRAS CONTRERAS, LLUIS ***2536** EXEMPT/A

3 CALERO PARIENTE, JUAN CARLOS ***3465** EXEMPT/A

4 CASANOVAS FREIJO, ALEX ***5947** EXEMPT/A

5 ESCRIBANO RODRIGO, MANUEL ***5862** EXEMPT/A

6 ESPEJO GALLARDO, FRANCISCO ***5604** EXEMPT/A

7 ESTEVEZ SANCHEZ, SANDRA ***4457** EXEMPT/A

8 GARCIA MASAGU, ALBERTO ***1944** EXEMPT/A

9 GARCIA RAMIREZ, VERONICA ***5535** EXEMPT/A

10 GARCIA TARRAGON, MARC ***8525** EXEMPT/A

11 GARRIDO RODRIGUEZ, DAVID ***0131** EXEMPT/A

12 GOMARIZ MORENO, JAVIER ***4196** NO EXEMPT/A

13 INFANTES MEGÍAS, VÍCTOR ***4944** NO EXEMPT/A

14 MACIAS MUÑOZ, ALVARO ***4858** EXEMPT/A

15 MARTÍNEZ FAURIA, ORIOL ***3463** EXEMPT/A

16 MARTÍNEZ-CANTULLERA, MARIO ***8958** EXEMPT/A

17 MENÉNDEZ GARCÍA, SERGI ***0250** EXEMPT/A

18 NAVARRO AGELL, ARAM ***5959** EXEMPT/A

19 NEJJAR STITOU, AYOUB ***5964** EXEMPT/A

20 PIÑOL I RUTLLAN, JOAN ***9905** EXEMPT/A

21 PUERTAS DIEZ, JOSE ***1455** EXEMPT/A

22 PUIGMAL OROZCO, SERGI ***3183** EXEMPT/A

23 RIERA BRUGUERA, MERITXELL ***1232** EXEMPT/A

24 RINCÓN, JOSÉ-SEBASTIÁN ***1439** EXEMPT/A

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació df3e24737fcf4af7898bbfe58a296c0a001

Url de validació https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
lb

er
t 

Z
an

ca
 B

ro
ss

a
15

/0
6/

20
22

A
lc

al
d

e

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


25 ROBLES GARCIA, IVAN ***2726** EXEMPT/A

26 TARGAS VILA, PAU ***2005** EXEMPT/A

27 TEIXIDÓ DAZA, ISAAC MARIÀ ***5858** EXEMPT/A

28 VALDERRAMA PINO, MIGUEL ***7149** EXEMPT/A

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

 COGNOMS I NOM DNI PROVA 
CATALÀ

MOTIU 
D’EXCLUSIÓ

1 ARAU TRIGO, DANIEL ***4771** EXEMPT/A 1, 3, 4 i 5

2 BAHOLLI QEHAJA, ANXHELO ***8477** EXEMPT/A 3 i 4

3 CABRERA BALAGUERO, FRANCISCO ***8840** EXEMPT/A 1 i 3

4 COSTAL I PARELLA, XAVIER ***6964** EXEMPT/A 1

5 FERNANDEZ MILLAN, JENIFER ***0441** EXEMPT/A 5

6 GARCIA ARRIBAS, DAVID ***5854** EXEMPT/A 1

7 GONZALEZ RUIZ, ROSA MARIA ***0605** EXEMPT/A 1, 5 i 6

8 HIGUERO MONTANER, FRANCESC ***3910** EXEMPT/A 1

9 JIMENEZ LAMOR, OLIVER ***7106** EXEMPT/A 3

10 JUAREZ GARCIA, ROSA MARIA ***4101** EXEMPT/A 5

11 LEIJ FAKIR, SALIMA ***0465** NO EXEMPT/A 2 i 3

12 MARTIN HELLWIG, DAVID ***3859** EXEMPT/A 4

13 MORALES ALFARO, ALVARO MANUEL ***2968** EXEMPT/A 1

14 MORENILLA DOMINGO, NIL ***6738** EXEMPT/A 1

15 PASCUAL SALAS, JOSE CARLOS ***7593** EXEMPT/A 1

16 PATAU SILVA, SERGIO ALBERTO ***3113** EXEMPT/A 1 i 5

17 PESSAFERRER DELGADO, NÀDIA ***1368** EXEMPT/A 1

18 SOTO ESCUDERO, ANGEL ***5536** EXEMPT/A 1

19 TUDELA ARENAS, ALBERT ***1641** EXEMPT/A 5

Motius d’exclusió
1. No presenta la sol·licitud específica per a participar en el procés selectiu
2. No acredita la nacionalitat
3. No acredita estar en possessió del permís de conduir A2 i B
4. No acredita estar en possessió de la titulació exigida 
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5. No justifica l’abonament dels drets d’examen dins del termini de presentació 
de les sol·licituds

6. No presenta la sol·licitud específica de participació i la documentació 
requerida a la base 7.2 dins del termini de presentació de sol·licituds

Aquesta resolució es publicarà al tauler d’anuncis i al web municipal 
(www.santpol.cat), i es concedirà un període de tres dies hàbils a partir de 
l'endemà de la publicació de la resolució per a presentar esmenes i possibles 
reclamacions.

Finalitzat el període d’al·legacions es publicarà la resolució d’aprovació de la 
llista definitiva de persones admeses i excloses al tauler d’anuncis i al web 
municipal.

Aquesta llista es considerarà elevada a definitiva, sense necessitat d’una nova 
publicació, si en el termini de tres dies hàbils establerts no s’hi presenten 
esmenes o reclamacions.

2. Determinar la composició del tribunal qualificador del procés selectiu per a la 
creació d’una borsa de treball d’agents interins/ines de la policia local de Sant 
Pol de Mar:

President/a: 

 Titular: Joan Chimisanas Garcia, funcionari de carrera, Cap accidental de 
la Policia local de Sant Pol de Mar  

 Suplent: Rebeca Lalinde Polan, funcionària de carrera, Sergent en Cap de 
la policia local de Teià 

Vocals: 

 Titular: María Isabel Avizanda Álvarez, funcionària de carrera, 
administrativa de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar

 Suplent: Lídia Sagristà Vilà, funcionària de carrera, secretària accidental de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
 

 Titular: Josep Elías Pera, funcionari de carrera, agent de policia local de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar

 Suplent: Elena Ramos Carrasco, funcionària de carrera, Cap del servei 
d’administració Recursos humans de la Diputació de Girona

 Titular: Jordi Castells Barbero, designat en representació del Departament 
de l'Interior per la Direcció General d’Administració de Seguretat

 Suplent: Carles Santacreu i Manuel, designat en representació del 
Departament de l'Interior per la Direcció General d’Administració de 
Seguretat

 Titular: Jenifer Garcia Alabarces, designada en representació del 
Departament de l'Interior per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
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 Suplent: José Luís Salvador Gracia, designat en representació del 
Departament de l'Interior per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Secretari/ària: 

 Titular: María Isabel Avizanda Álvarez, funcionària de carrera, 
administrativa de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar

 Suplent: Lídia Sagristà Vilà, funcionària de carrera, secretària accidental de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar

Personal assessor: 

A més, el tribunal qualificador comptarà amb l’assessorament de les persones 
tècniques especialistes següents: 
 Prova coneixements de llengua catalana: Consorci per a la Normalització 

Lingüística del Maresme
 Prova d’aptitud física: Tècnica d’esports de l’Ajuntament de Sant Pol de 

Mar
 Prova psicotècnica: Axios Recursos humanos, SL
 Prova mèdica: Creu Groga, SL 

3. Assenyalar el dia 21 de juny de 2022, a les 08.00h, per a la constitució del 
mateix i la preparació de les proves, que tindrà lloc a la Sala JM Ainaud de 
Lasarte (Plaça de la Vila, 1 - Sant Pol de Mar).

4. Convocar a les persones admeses per a la realització de les proves, d’acord 
amb el calendari següent:

PROVA DATA HORA LLOC

Primera prova:
Coneixements de la llengua 
catalana

Pendent de 
determinar

Pendent de 
determinar

Sala de Plens
Plaça de la Vila, 1
Sant Pol de Mar

Segona prova: 
Prova de coneixements - Test 21/06/2022 08.30 h

Sala JM Ainaud de Lasarte
Plaça de la Vila, 1
Sant Pol de Mar

Tercera prova:
Proves d’aptitud física 22/06/2022 08.30 h

Zona esportiva La Muntanyeta 
C. Llobet i Guri, s/n
Calella

Quarta prova:
Prova psicotècnica i 
competencial

23/06/2022 08.30 h
Sala JM Ainaud de Lasarte
Plaça de la Vila, 1
Sant Pol de Mar

 
Cinquena prova:
Reconeixement mèdic

Pendent de 
determinar

Pendent de 
determinar

Centre mèdic - Creu Groga SL 
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Important:

Tercera prova: Proves d’aptitud física 
Per a la realització de les proves físiques, els/les aspirants han de lliurar a 
l'òrgan seleccionador el dia de la prova abans del seu inici, un certificat mèdic 
oficial expedit com a màxim tres mesos abans de la realització de les 
mateixes, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques 
necessàries per a realitzar els exercicis de la convocatòria. La no presentació 
de l’esmentat certificat, o que el certificat aportat no especifiqui alçada i/o 
pes de l’aspirant, comporta l'exclusió automàtica de la persona aspirant 
del procés selectiu.

5. Publicar els resultats de cada una de les proves a la pàgina web municipal, a 
l’enllaç següent: 
https://www.santpol.cat/seu-electronica/informacio-municipal/ofertes-de-treball-
ajuntament

6. Esmenar l’errada material detectada a les bases reguladores del procés 
selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’agents interins/ines de la 
policia local de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en el sentit següent:

On diu:

‘A la base 8.2 Fase segona - Concurs de les bases reguladores .../...

b) Formació professional:
Per cursos organitzats o reconeguts per l'Escola de Policia de Catalunya, o 
altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb 
aprofitament, en cap cas no s'han de valorar els respectius cursos selectius que 
s'han superat o s'hagin de superar dins de l'oposició per a l'ingrés o promoció 
interna de cada categoria, fins a un màxim de 3 punts. …/…

El total de les puntuacions de les formacions referides a l’apartat b), en 
cap cas, superarà el màxim dels 3 punts. …/…

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 
9 punts.’

Ha de dir:

‘A la base 8.2 Fase segona - Concurs de les bases reguladores .../...

b) Formació professional:
Per cursos organitzats o reconeguts per l'Escola de Policia de Catalunya, o 
altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb 
aprofitament, en cap cas no s'han de valorar els respectius cursos selectius que 
s'han superat o s'hagin de superar dins de l'oposició per a l'ingrés o promoció 
interna de cada categoria, fins a un màxim de 4 punts. …/…
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El total de les puntuacions de les formacions referides a l’apartat b), en 
cap cas, superarà el màxim dels 4 punts. …/…

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 
10 punts.’

7. Publicar la present resolució al tauler d’anuncis i al web municipal, mitjançant 
anunci a la seu electrónica municipal de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per 
al general coneixement.’

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Pol de Mar, a data de signatura electrònica

L’alcalde                                                    
Albert Zanca Brossa
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