
    P-0823500-D

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
ANUNCI NÚM. 08/2023

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA 
CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (EXP: 
2022/1776)

Per resolució de l’alcaldia núm. 2023/25, en data 18 de gener de 2023, es va aprovar la llista 
definitiva de les persones admeses i excloses del procés selectiu per a la creació d’una borsa de 
treball de tècnic/a d’administració general, el qual transcrit literalment diu:

‘DECRET DE L’ALCALDIA

Identificació de l’expedient

Expedient 2022/1776, relatiu a la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu per 
a la creació d’una borsa de treball de Tècnic/a d’Administració General 

Fets

1. Per acord de la Junta de Govern Local, en data 07 de desembre de 2022, s’han aprovat les bases 
reguladores i la convocatòria del procés de selecció, amb caràcter d’urgència, per a la creació d’una 
borsa de treball de Tècnic/a d’Administració General, grup de classificació A, subgrup A1, 
mitjançant concurs oposició lliure, per a cobrir les necessitats temporals, ja sigui per substitucions, 
execució de programes, acumulació de tasques o per a la provisió temporal de plaça vacant fins a 
la provisió reglamentària de la mateixa o per cobrir necessitats urgents i inajornables que es puguin 
produir a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.

2. Els dies 05 i 06 de gener de 2023 es va publicar la llista provisional de persones admeses i excloses 
al web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, atorgant cinc dies hàbils a partir de 
l’endemà de la publicació de la resolució, per a presentar possibles esmenes o reclamacions.

3. El 13 de gener de 2023 va finalitzar el període d’al·legacions per a prendre part a l’esmentat procés 
selectiu.

4. Vista l’al·legació presentada per a prendre part del procés selectiu.

Fonaments de dret

1. Atès el previst en la base específica setena 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.

RESOLC:

1. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses; i d’exemptes de realitzar les proves de 
coneixements de llengua catalana i llengua castellana, del procés selectiu per a la creació d’una 
borsa de treball de Tècnic/a d’Administració General:

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

Codi Segur de Validació b9ab9d909de249feaf179795bb99a505001

Url de validació https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

 COGNOM I NOM DNI PROVA 
CATALÀ

PROVA 
CASTELLÀ

1 JIMENEZ BRAVO, MAR ***7642** EXEMPTA EXEMPTA

2 OMEDES VAZQUEZ, IGNASI ***5816** EXEMPT EXEMPT

3 CATARINEU HERNÁNDEZ, XAVIER ***5319** EXEMPT EXEMPT

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

No hi ha persones aspirants excloses.

2. Aprovar la composició del tribunal qualificador que estarà format pels membres següents:

President/a: 
Titular: Miquel Sigalat Navarro, Secretari Interventor 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

Vocals: 
Titular: Josep Lluís Valentín, funcionari de carrera, secretari general de l'Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres
Suplent: Mercè Oliva Mena i Cerdà, funcionària de carrera, secretària general de l’Ajuntament 
de Calella

Titular: Francesc Ortiz Amat, interventor de l’Ajuntament de Santa Susanna, persona designada 
a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Míriam Tenas Camps, secretària de l’Ajuntament d’Argentona, persona designada a 
proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Secretària: 
Titular: Lydia Parreño Morillo, persona adscrita a l’Àrea de Recursos humans de l’Ajuntament 
de Sant Pol de Mar que actuarà amb veu i sense vot.
Suplent: Maria Isabel Avizanda Álvarez, persona adscrita a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament 
de Sant Pol de Mar que actuarà amb veu i sense vot.

3. Convocar als membres del tribunal pel dia 24 de gener de 2023, a les 09.00h, a Ca l’Arturo, (c. 
Ignasi Mas Morell, 9 - Sant Pol de Mar) per a la constitució del mateix i la preparació de les proves.

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

PROVA DATA HORA LLOC

Tercera prova
Qüestionari 24/01/2023 09.30h

Ca l’Arturo
C/Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar
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Quarta prova
Supòsit pràctic 24/01/2023 11.00h

Ca l’Arturo
C/Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar

Cinquena prova
Entrevista personal

24/01/2023 Pendent 
determinar

Ca l’Arturo
C/Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar

- La primera i la segona prova relatives a coneixements de llengua catalana i castellana, no 
cal realitzar-les, ja que les persones aspirants han aportat el document acreditatiu de nivell 
corresponent i resulten exemptes de realitzar la prova.

5. Publicar la present resolució al tauler d’anuncis i al web municipal (www.santpol.cat).’

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Pol de Mar, a data de signatura

L’alcalde                                                    
Albert Zanca i Brossa
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