
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
ANUNCI NÚM. 143/2022

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A 
PARTICIPAR EN EL PROCÉS SELECTIU ‘UN/A TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ 
GENERAL, MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS’ 

Per decret de l’alcaldia núm. 2022/708, en data 20 d’octubre de 2022, s’ha aprovat la 
resolució següent:

‘DECRET DE L’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Expedient 2022/1450, relatiu a l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds per 
a participar en el procés selectiu per a la provisió temporal per mobilitat funcionarial, 
mitjançant comissió de serveis, d’un lloc de treball de Tècnic/a Administració General 
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar

Fets 

1. Per decret de l’alcaldia núm. 2022/657, en data 03 d’octubre de 2022, es van 
aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a la 
provisió temporal per mobilitat funcionarial, mitjançant comissió de serveis, d’un 
lloc de treball de Tècnic/a d’Administració General de l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar, enquadrat en l’escalda d’administració general, sotsescala de tècnica 
superior, grup de titulació A, subgrup A1, nivell de destinació 22, per a la cobertura 
temporal de la plaça, actualment, no ocupada.

2. Aquestes bases es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 
06 d’octubre de 2022 i al DOGC núm. 8770 d’11 d’octubre de 2022, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web municipal.

3. Les esmentades bases estableixen que el període de presentació de sol·licituds 
serà de deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de 
l’anunci d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4. El període de presentació de sol·licituds finalitzava el 21 d’octubre de 2022, 
ambdós inclosos.

5. A efectes de promoure una major concurrència de candidatures s’escau ampliar el 
termini de presentació de sol·licituds actualment vigent fins el 31 d’octubre de 
2022.
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Codi Segur de Validació cb3f8b07fd4c4c59b8b7f269bd37169c001

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
21

/1
0/

20
22

A
lc

al
d

e

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


Fonaments de dret

1. L’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, relatiu a l’ampliació de terminis.

2. Bases reguladores del procés selectiu per a la provisió temporal per mobilitat 
funcionarial, mitjançant comissió de serveis, d’un lloc de treball de Tècnic/a 
d’Administració General de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, aprovades per decret 
d’alcaldia núm. 2022/657 en data 03 d’octubre de 2022.
 

3. En virtut de les atribucions que em confereix l’art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

RESOLC:

1. Ampliar el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés 
selectiu per a la provisió temporal per mobilitat funcionarial, mitjançant comissió de 
serveis, d’un lloc de treball de Tècnic/a d’Administració General de l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar, a efectes de promoure una major concurrència de candidatures.

2. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web municipal www.santpol.cat i a 
l’eTauler de la corporació per al coneixement de les persones interessades.

3. Donar compte del contingut de la present resolució a la Junta de Govern Local per 
a la seva ratificació.

4. Notificar la present resolució als representants de personal per al seu 
coneixement.’

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Pol de Mar, 21 d’octubre de 2022

L’alcalde                                                    
Albert Zanca i Brossa
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