
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
ANUNCI NÚM. 101/2022

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS 
SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE MESTRE/A 
D’EDUCACIÓ INFANTIL (EXP: 2022/312)

Per resolució de l’alcaldia, en data 04 de juliol de 2022, es va aprovar la llista 
provisional de les persones admeses i excloses del procés selectiu per a la creació 
d’una borsa de treball de mestre/a d’educació infantil, el qual transcrit literalment diu:

‘DECRET DE L’ALCALDIA

Identificació de l’expedient

Expedient 2022/312, relatiu a la llista provisional de persones admeses i excloses del procés 
selectiu per a la creació d’una borsa de treball de Mestre/a d’educació infantil 

Fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en data 17 de març de 2022, s’han 
aprovat les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de 
treball de mestre/a d’educació infantil de la Llar d’infants, mitjançant concurs oposició, 
torn lliure.

2. Aquestes bases han estat publicades al tauler d’anuncis de la corporació, al web 
municipal, al BOPB el 28 de març de 2022 i al DOGC núm. 8636 de 29 de març de 
2022. 

3. Vistes les sol·licituds presentades per a prendre part a l’esmentat procediment, un cop 
finalitzat el període de presentació de sol·licituds, el 19 d’abril de 2022.

Fonaments de dret

1. 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 provisional 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 mestre/a d’educació infantil:

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

 COGNOM I NOM DNI PROVA 
CATALÀ

PROVA 
CASTELLÀ

1 BOMBUY, SILVIA ***5406** NO EXEMPTA EXEMPTA

2 DURBAU CORRALES, JASMINA ***3223** EXEMPTA EXEMPTA

3 ESTAÑOL BURJONS, MERITXELL ***6018** EXEMPTA EXEMPTA
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4 GARRIDO NIETO, CAROL ***7125** EXEMPTA EXEMPTA

5 MARIN VIVES, ANA ***7604** EXEMPTA EXEMPTA

6 RIBERA XUMETRA, SILVIA ***1852** EXEMPTA EXEMPTA

7 RODRIGUEZ TAPIA, SANDRA ***4240** EXEMPTA EXEMPTA

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

 COGNOM I NOM DNI PROVA 
CATALÀ

PROVA 
CASTELLÀ

MOTIU 
D’EXCLUSIÓ

1 DE MAYA GRAGERA, EIRA ***1908** EXEMPTA EXEMPTA 1

2 GARRIDO COLMENAR, ANDREA ***5545** EXEMPTA EXEMPTA 2

3 SERRANO SANZ, LAURA ***5012** EXEMPTA EXEMPTA 2

Motius d’exclusió:
1. No presenta la sol·licitud específica per a participar en el procés selectiu
2. No acredita estar en possessió de la titulació exigida 

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

La llista provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’una nova publicació, si en 
el termini dels deu dies establerts no s’hi presenten 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.

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

President/a: 

 Titular: Sr. Xavier de Montellà Llauradó, personal laboral, Tècnic de Cultura i 
Festes de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar

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

Vocals: 

 Titular: Sra. Maria Luisa Casado Heredia, Mestra funcionària de La Casa dels 
Infants La Muntanyeta de l’Ajuntament de Castelldefels.

 Suplent: Sra. Rosa Mestre Carrillo, Mestra funcionària de La Casa dels Infants 
Can Vinader de l’Ajuntament de Castelldefels.

 Titular: Sr. Ramon Comiel Martín, tècnic especialitzat en la matèria, designat a 
proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 Suplent: Sra. Maria Llúcia Casanovas Coma, tècnica especialitzada en la 
matèria, designada a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
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Secretària: 

 Titular: Lydia Parreño Morillo, persona adscrita a l’Àrea de Recursos humans 
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.

 Suplent: Sra. Núria Fugasot Cornella, personal laboral, Tècnica de promoció 
econòmica de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.

3. Convocar als membres del tribunal pel dia 22 de juliol de 2022, a les 08.30h, a la Sala 
de Plens, (Plaça de la Vila, 1 - 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

Primera prova
Coneixements de la 
llengua catalana 

22/07/2022 09.00 h Sala de Plens
Plaça de la Vila, 1
Sant Pol de Mar

Tercera prova
Qüestionari 27/07/2022 08.30h

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

Quarta prova
Supòsit pràctic 27/07/2022 10.30h

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

Cinquena prova
Entrevista personal

27/07/2022 13.00h Ca l’Arturo
C/Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar

5. Publicar la present resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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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