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AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR 
ANUNCI NÚM. 56/2020 

 
 

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS 
SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE CAPORALS, MITJANÇANT 
COMISSIÓ DE SERVEIS  

 
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 07 d’agost de 2020, ha dictat el decret núm. 
431/2020 el qual transcrit literalment diu: 
 

‘DECRET DE L’ALCALDIA 

Identificació de l’expedient 

Expedient 268/2020, relatiu a la llista provisional de persones admeses i excloses del 
procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de caporals de la policia local 

Fets 
 

1. Mitjançant decret de l’alcaldia núm. 360/2020, de data 06 de juliol de 2020, es 
va resoldre declarar deserta la convocatòria corresponent a les bases 
reguladores del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de 
caporals de la policia local, mitjançant el sistema de comissió de serveis, 
aprovades per la Junta de Govern Local el 05 de març de 2020. 

 
2. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 16 

de juliol de 2020, s’ha aprovat obrir una nova convocatòria per a la creació 
d’una borsa de voluntaris entre funcionaris de carrera, pertanyent a 
l’administració especial, serveis especials, caporals de la plantilla de personal 
funcionari, per mobilitat funcionarial, mitjançant comissió de serveis, així com 
que la redacció de les bases reguladores sigui la mateixa que les aprovades 
per la Junta de Govern Local el 05 de març de 2020. 
 

3. Aquesta nova convocatòria ha estat publicada al tauler d’anuncis de la 
corporació, al web  municipal, al BOPB el 22 de juliol de 2020 i al DOGC Núm. 
8184 de 23 de juliol de 2020 
 

4. El 02 d’agost de 2020 va finalitzar el termini per a presentar les sol·licituds per 
participar en aquest procés. 

Fonaments de dret 
 

1. Atès el previst en la base específica quarta, i en ús de les facultats que em 
confereix l’art. 53.1.h/ i 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, pel 
present 
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RESOLC 
 

1. Aprovar la llista provisional de persona admesa i exclosa del procés selectiu 
per a la creació d’una borsa de treball de caporals de la policia local, mitjançant 
comissió de serveis: 

 
RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

 

  COGNOM I NOM DNI 

1 GONZÁLEZ MONTILLA, JESÚS TIBURCIO ***3118** 

 
 
RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES 

 
No hi ha cap aspirant exclòs 
 

2. Aquesta resolució es publicarà al tauler d’anuncis i al web municipal 
www.santpol.cat , es concedirà un període de tres dies hàbils a partir de 
l'endemà de la publicació de la resolució per a presentar esmenes i possibles 
reclamacions.  
 

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

4. 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. 
 

5. Aprovar la composició del Tribunal qualificador que estarà format pels 
membres següents: 

 
Presidenta:  

 
Titular:  Lídia Sagristà Vilà, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Sant 

Pol de Mar. 
Suplent:  Elena Ramos Carrasco, funcionària de carrera, amb qualificació 

tècnica en la matèria. 
 

 Vocals:  
 

Titular 1:  Joan Chimisanas Garcia, funcionari de carrera de l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar. 

Suplent 1:  Joaquim Martin Sanjuan, funcionari de carrera de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, amb qualificació tècnica en la matèria. 
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Titular 2:  David Díaz Ramirez, funcionari de carrera de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, amb qualificació tècnica en la matèria. 

Suplent 2:  Lluís López Garcia, funcionari de carrera de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, amb qualificació tècnica en la matèria. 

 
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 
però sense vot. 

Suplent:   Maria Isabel Avizanda, persona adscrita a l’Àrea  de Secretaria de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, que actuarà amb veu però sense 
vot. 

 
6. Convocar als membres del tribunal pel dia 26 d’agost de 2020, a les 09.00h, a 

la Sala Ainuad de Lasarte, (Plaça de la Vila, 1 - Sant Pol de Mar) per a la 
constitució del mateix, preparació de l’entrevista i valoració de mèrits. 
 

7. Convocar a la persona admesa per a la realització de les prova, d’acord amb el 
calendari següent: 
 

 
PROVA 

 
DATA HORA LLOC 

 
ENTREVISTA PERSONAL 
 

 

 
 

26/08/2020  

 
 

09.30h  

 
Sala Ainaud de Lasarte 
Plaça de la Vila, 1 
Sant Pol de Mar 
 

 
8. Publicar la present resolució al tauler d’anuncis i al web municipal 

www.santpol.cat ‘ 
 
 
 
 
Sant Pol de Mar, 07 d’agost de 2020 
 
L’alcalde                                                     
 
 
 
 
 
 
Albert Zanca Brossa 
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