
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

ANUNCI sobre llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per cobrir una plaça
d'educador/a social per a l'execució d'un programa d'habitatges temporals per a les persones en procés
d'inclusió social (exp. 48/2020).

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 7 de juliol de 2020, ha dictat el decret d'alcaldia el qual transcrit literalment diu:

 

'DECRET DE L'ALCALDIA

Identificació de l'expedient

Expedient 272/2020, relatiu a la llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a
cobrir una plaça d'educador/a social per a l'execució d'un programa

 

Fets

1. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 05 de març de 2020, s'han
aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu d'un/a Educador/a social per a l'execució
d'un programa 'Habitatges temporals per a les persones en procés d'inclusió social' vinculat a l'Àrea de Serveis
Socials, amb nomenament com a funcionari interí/ina per programa i la creació d'una borsa de treball per a
substitució, en cas de quedar vacant el lloc de treball abans de finalitzar el projecte

2. Aquestes bases han estat publicades al tauler d'anuncis de la corporació,,al web municipal, al BOPB el 27 de
març de 2020 i al DOGC Núm. 8096 de 26 de març de 2020.

3. Amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma al Reial decret 463/2020, de 14 de març, entre d'altres
mesures, s'estableix la suspensió dels terminis administratius.

4. L'Ajuntament de Sant Pol de Mar informa al web municipal sobre la suspensió i dels terminis dels processos
selectius vigents.

5. Amb motiu de l'aixecament de la suspensió dels terminis administratius motivats pel l'estat d'alarma, Reial
decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma, i entre d'altres mesures, es reprenen o
reinicien, segons el cas, els terminis administratius suspesos, amb efectes des de l'01 de juny de 2020.

6. El 02 de juny de 2020 es va reiniciar el còmput dels terminis suspesos per a presentar les sol·licituds per
participar en els processos selectius vigents a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.

7. El dia 30 de juny de 2020 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a participar en l'esmentat
procés.

 

Fonaments de dret

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,

 

Resolució

Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses; i d'exemptes de realitzar les proves de
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coneixements de llengua catalana, del procés selectiu per a cobrir una plaça d'educador/a social per a un
programa, sistema d'accés de concurs oposició lliure:

 

A) RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES

 

 1r COGNOM 2n COGNOM NOM PROVA CATALÀ

1 ELIE JOAN MIREIA EXEMPT

2 LOPEZ GARRIGA LAURA EXEMPT

3 LOPEZ PEREZ ELENA EXEMPT

4 MILLAN PRADAS REBECA EXEMPT

5 ORTIZ SORIA CATALINA EXEMPT

6 PEREZ VARGAS CINTIA EXEMPT

7 PUIG ESPERALBA ANNA EXEMPT

8 RODRIGUEZ MARCHENA ROSA MARIA EXEMPT

9 ROVIRA FARRE LAURA EXEMPT

10 SALA PEDEMONTE GEMMA EXEMPT

11 SARA DE PEDRO GARCIA EXEMPT

 

 

B) RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES

 

 1r COGNOM 2n COGNOM NOM MOTIU EXCLUSIÓ PROVA CATALÀ

1 CARRETERO GALLEGO TERESA MARIA No aporta acreditació títol EXEMPT

2 CORTS CREIXELL ALBERT No justifica l'abonament dels drets d'examen EXEMPT

3 GRAU TORNES SANDRA No aporta fotocòpia DNI EXEMPT

4 LOPEZ LUACES MONTSERRAT No aporta acreditació títol

No justifica l'abonament dels drets d'examen

EXEMPT

5 MORA JIMENEZ PAULA No aporta acreditació títol EXEMPT

6 OSORIO PIÑERO JUAN ANDRÉS No aporta acreditació títol EXEMPT

7 SANCHEZ CORDON GEORGINA No justifica l'abonament dels drets d'examen EXEMPT

 

 

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

2. 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 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 deu
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:

President/a:

Titular: Sr. Xavier de Montellà Llauradó, personal laboral fix de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar

Suplent Sra. Lídia Sagristà Vilà, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar

Vocals:

Titular: Sra. Conxa Zapata i Penalba, tècnica especialitzada, educadora social de l'Ajuntament de Canet de Mar

Suplent: Sra. Carme Vives Serra, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar

Titular: Sr. Rafael López Zaguirre, tècnic especialitzat, educador social de l'Ajuntament de Vilassar.

Suplent: Sra. Cristina Bosch Prat, personal laboral fix de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar

Titular: Sr. David Serra Roura, tècnic especialitzat, designat a proposta de l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya.

Suplent: Sr. David Carbonell Fors, tècnic especialitzat, designat a proposta de l'Escola d'Administració Pública
de Catalunya.

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 Cornellà, personal laboral fix de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar

6. Convocar als membres del tribunal pel dia 29 de juliol de 2020, a les 08.00h, a Ca l'Arturo, (C. Ignasi Mas
Morell, 9 - Sant Pol de Mar) per a la constitució del mateix i preparació de les proves.

7. Convocar a les persones admeses per a la realització de les proves, d'acord amb el calendari següent:

 

PROVA DATA HORA LLOC

TERCERA PROVA:

CONEIXEMENTS GENERALS I ESPECÍFICS

 

PRIMER EXERCICI:

DESENVOLUPAMENT CAS PRÀCTIC

(2 hores)

29/07/2020 08.30h Ca l'Arturo

C/Ignasi Mas Morell, 9

Sant Pol de Mar

QUARTA PROVA:

ENTREVISTA PERSONAL

Pendent de determinar Pendent de determinar Ca l'Arturo

C/Ignasi Mas Morell, 9

Sant Pol de Mar
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8. Publicar la present resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis i al web
municipal www.santpol.cat'

 

Sant Pol de Mar, 7 de juliol de 2020

 

Albert Zanca i Brossa

Alcalde

 

(20.189.005)
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