
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
ANUNCI NÚM. 68 /2022

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS 
SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA 
LOCAL, PEL SISTEMA DE MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA (EXP: 2022/268)

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 10 de maig de 2022, ha dictat el decret 
d’alcaldia núm.  2022/304 relatiu a l’aprovació de la llista provisional de les persones 
admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’agent de 
policia local, pel sistema de mobilitat interadministrativa, el qual transcrit literalment 
diu:

‘DECRET DE L’ALCALDIA

Identificació de l’expedient

Expedient 2022/268, relatiu a la llista provisional de persones admeses i excloses del 
procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’agent de la policia local, pel sistema de 
concurs oposició, mobilitat interadministrativa

Fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 03 de març de 2022, 
s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a 
la provisió d’una plaça d’agent, pel sistema de concurs oposició mobilitat 
interadministrativa.

2. Per decret d’alcaldia núm. 235/2022, en data 19 d’abril de 2022, es va resoldre 
aprovar la modificació de les bases reguladores del procés selectiu esmentat.

3. Vistes les sol·licituds presentades per a prendre part a l’esmentat procediment 
per a la provisió d’una plaça d’agent de la policia local de Sant Pol de Mar, 
mitjançant sistema mobilitat interadministrativa, un cop finalitzat el període de 
presentació de sol·licituds, 09 de maig 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.

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 provisió d’una plaça d’agent de la policia local de Sant Pol de Mar, pel 
sistema de concurs oposició, mobilitat interadministrativa:
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RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

 COGNOMS I NOM DNI PROVA 
CATALÀ

1 GIRALT RUIZ, JAUME ***9440** EXEMPT

2 HERNANDEZ SANZ, GONÇAL ***1171** EXEMPT/A

3 SANTOS LARROSA, IVAN ***9930** EXEMPT/A

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

No hi ha persones aspirants excloses

Aquesta resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al 
tauler d’anuncis i al web municipal (www.santpol.cat), i es concedirà un termini 
de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució al tauler 
d’anuncis als efectes del còmput de termini per a presentar esmenes i 
possibles reclamacions. Finalitzat el període d'al·legacions, es publicarà, si 
s’escau, la resolució d'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i 
excloses, al tauler d'anuncis i al web municipal. La llista provisional s’elevarà a 
definitiva, sense necessitat d’una nova publicació, si en el termini dels deu dies 
hàbils establerts no s’hi presenten reclamacions.

2. Determinar la composició de la Comissió de valoració del procés selectiu per a 
la provisió d’una plaça d’agent de la policia local de Sant Pol de Mar, pel 
sistema de concurs oposició, mobilitat interadministrativa:

President/a: 

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

 Suplent: Eloi Canaleta Arabia, funcionari de carrera, Caporal de la Policia 
local de Sant Pol de Mar 

Vocals: 

 Titular: Lídia Sagristà Vilà, funcionària de carrera, secretària accidental 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: Lluís López Garcia, de carrera, Inspector en Cap de la Policia local 
de Vilassar de Mar

 Suplent: Joaquim Martín i Sanjuan, funcionari de carrera, Inspector en Cap 
de la Policia local de Sant Cugat del Vallès
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 Titular: Juan Carlos Rodríguez Morales, designat en representació del 
Departament de l'Interior per la Direcció General d’Administració de 
Seguretat

 Suplent: Raúl Manuel Caballero Vázquez, designat en representació del 
Departament de l'Interior per la Direcció General d’Administració de 
Seguretat

 Titular: Isaac Martínez Jiménez, designat en representació del 
Departament de l'Interior per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

 Suplent: David Otal de Sanromà, designat en representació del 
Departament de l'Interior per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Secretari/ària: 

 Titular: Lídia Sagristà Vilà, funcionària de carrera, secretària accidental 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

Personal assessor: 

A més, la comissió de valoració comptarà amb l’assessorament de les 
persones tècniques especialistes següents: 
 Prova psicotècnica: Axios Recursos humanos, SL
 Prova mèdica: Safety Work, SL 

3. Assenyalar el dia 30 de maig, 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

Segona prova:
Prova pràctica 
d’avaluació de 
competències bàsiques

30/05/2022 08.30 h Sala JM Ainaud de Lasarte
Plaça de la Vila, 1
Sant Pol de Mar

Tercera prova:
Exercici psicotècnic i 
competencial / Entrevista

30/05/2022 11.30 h
Sala JM Ainaud de Lasarte
Plaça de la Vila, 1
Sant Pol de Mar

 
Quarta prova:
Prova mèdica

Pendent de 
determinar

Pendent de 
determinar

Centre mèdic a proposta del 
Servei de PRL - Safety Work 
SL
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Les persones aspirants admeses estan exemptes de la realització de la primera 
prova ‘Coneixements de la llengua catalana’, atès que han acreditat 
documentalment estar en possessió del Certificat de nivell intermedi de català 
(B2) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, essent la seva 
qualificació com a aptes.

5. Els resultats de cada una de les proves es publicaran al tauler d’anunci de la 
seu electrònica i a la pàgina web municipal, a l’enllaç següent: 
https://www.santpol.cat/seu-electronica/informacio-municipal/ofertes-de-treball-
ajuntament ‘

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Pol de Mar, a data de signatura

L’alcalde                                                    

Albert Zanca Brossa
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