
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
ANUNCI NÚM. 102/2022

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS 
SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE 
TREBALLADOR/A FAMILIAR (EXP: 2022/761)

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 treballador/a familiar, el qual transcrit literalment diu:

‘DECRET DE L’ALCALDIA

Identificació de l’expedient

Expedient 2022/761, relatiu a la llista provisional de persones admeses i excloses del procés 
selectiu per a la creació d’una borsa de treball de Treballador/a familiar 

Fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en data 19 de maig de 2022, s’han 
aprovat les bases reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de 
treball de treballador/a familiar, assimilat al grup de titulació C, subgrup C2, nivell de 
destinació 14, mitjançant concurs oposició, torn lliure.

2. Aquestes bases han estat publicades al tauler d’anuncis de la corporació, al web 
municipal, al BOPB el 25 de maig de 2022 i al DOGC núm. 8678 de 30 de maig 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 20 de juny de 2022.

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 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 treballador/a familiar:

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

 COGNOM I NOM DNI PROVA 
CATALÀ

PROVA 
CASTELLÀ

1 ESPEL TRIAS, NURIA ***3004** EXEMPTA EXEMPTA

2 SOJO PRUAÑO, PILAR ***2262**  NO EXEMPTA EXEMPTA

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

Codi Segur de Validació 2aaffce9ddfb42f0b167a003d41d1d97001

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

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original
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RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

 COGNOM I NOM DNI PROVA 
CATALÀ

PROVA 
CASTELLÀ

MOTIU 
D’EXCLUSIÓ

1 PALMA VADILLO, DOLORES ***1718**  NO EXEMPTA EXEMPTA 1

Motius d’exclusió:
1. No acredita estar en possessió de la titulació exigida 
2. No justifica l’abonament dels drets d’examen, taxa 9,00€

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. La composició del tribunal qualificador es publicarà al tauler d’anuncis de l’ajuntament i 
al web municipal.

3. Convocar als membres del tribunal pel dia 20 de juliol de 2022, a les 08.30h, 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
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 20/07/2022 08.30h

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

Quarta prova
Supòsit pràctic 20/07/2022 10.30h

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

Cinquena prova
Entrevista personal

20/07/2022 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

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

Codi Segur de Validació 2aaffce9ddfb42f0b167a003d41d1d97001

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

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original
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