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AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
ANUNCI NÚM. 07/2022

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS 
SELECTIU PER A COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ, 
ADSCRITA A L’ÀREA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ, FUNCIONARI/ÀRIA DE 
CARRERA I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

En data 15 de gener de 2022, l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, ha dictat el 
decret d’alcaldia núm. 2022/16 el qual transcrit literalment diu:

‘DECRET DE L’ALCALDIA

Identificació de l’expedient

Expedient 2021/402, relatiu a la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
procés selectiu per a cobrir una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de gestió, adscrita a l’Àrea 
de Secretaria Intervenció, funcionari/ària de carrera, i la creació d’una borsa de treball

Fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en data 8 d’abril de 2021, es van 
aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procediment de selecció per 
a cobrir una plaça vacant de Tècnic/a mitjà/ana de gestió, adscrita a l’Àrea de 
Secretaria Intervenció, enquadrada dins l’escala d’administració general, 
sotsescala tècnica, grup de titulació A, subgrup A2, nivell de destinació 20, i la 
creació d’una borsa per a efectuar nomenaments de caràcter temporal.

2. El 17 de desembre de 2021 es va publicar la llista provisional de persones 
admeses i excloses al tauler d’anuncis i web de l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar, i el 22 de desembre de 2021 es va publicar al DOGC, núm. 8568, atorgant 
un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la 
resolució per a presentar possibles esmenes o reclamacions.

3. El 10 de desembre de 2021 va finalitzar el període d’al·legacions per a prendre 
part a l’esmentat procés selectiu.

4. Vistes les al·legacions presentades per a prendre part a l’esmentat concurs 
oposició lliure de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.

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.
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RESOLC:

1. Aprovar la llista definitiva 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 cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/ana de gestió, 
adscrita a l’Àrea de Secretaria Intervenció, i la creació d’una borsa de treball:

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

 COGNOMS I NOM DNI PROVA 
CATALÀ

PROVA 
CASTELLÀ

1 BRUSCA GIL, OMAR ***1847** EXEMPT EXEMPT

2 FERNANDEZ MARTINEZ, NOELIA ***6421** EXEMPTA EXEMPTA

3
FORRADELLES HERNANDEZ, 
NURIA ***3853** EXEMPTA EXEMPTA

4
FRANCISCO SAMPERE,FEDERICO 
JOSE ***8075** EXEMPT EXEMPT

5 GOMEZ CASTILLO, ANDREA ***7774** EXEMPTA EXEMPTA

6 ORANÍAS GERMA, NURIA ***3922** EXEMPTA EXEMPTA

7 RAMOS SALIDO, CARLOS ***0238** EXEMPT EXEMPT

8 RIBAS ROCA, ROGER ***4295** EXEMPT EXEMPT

9 ROCA SOLENCH, OLGA ***1240** EXEMPTA EXEMPTA

10 VILA CADELLANS, JUDITH ***1833** EXEMPTA EXEMPTA

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

 COGNOMS I NOM DNI PROVA 
CATALÀ

PROVA 
CASTELLÀ

MOTIU 
D’EXCLUSIÓ

1 GALVEZ RAYO, EVA MARIA ***3526** EXEMPTA EXEMPTA 1 I 2

2 GARCIA VIVO, VÍCTOR ***0018** EXEMPT EXEMPT 2 i 3

3 STEGUN VIDIGAL, VERA-CRISTINA ***2744** NO 
EXEMPTA EXEMPTA 1

4 VENDRELL CORBALAN, NURIA ***4635** EXEMPTA EXEMPTA 1

Motius d’exclusió
1. No aporta acreditació títol
2. No aporta la sol·licitud específica i declaració responsable signada
3. No justifica l’abonament dels drets d’examen

2. Determinar la composició del Tribunal qualificador que estarà format pels 
membres següents:
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President: 

Titular: Lídia Sagristà Vila, 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

Vocals: 

Titular: Maria Adela González Solà, funcionària de carrera, Tresorera de 
l’Ajuntament de Mataró.
Suplent: Rosa Maria Vila Carrau, funcionària de carrera, Cap de Gestió 
econòmica i Administració / Serveis a la ciutadania de l’Ajuntament de Mataró.
 
Titular: Maria Josep Lozano del Pino, funcionària de carrera, Interventora 
accidental de l’Ajuntament de Canet de Mar.
Suplent: Montserrat Carbonell Vila, funcionària de carrera, Tècnica de 
Recursos humans de l’Ajuntament de Canet de Mar.

Titular: Rafael Garcia Vecín, persona designada a proposta de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Mercè Oliva Mena Cerdà, persona designada a proposta de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya.

Titular: Violant Segura Torà, persona designada a proposta de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Carles-Jaume Luna Batlle, persona designada 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 que actuarà amb veu i sense vot.
Suplent: Noemí Moreno Jiménez, funcionària de carrera, Tècnica de Recursos 
humans de l’Ajuntament de Palafolls que actuarà amb veu i sense vot.

3. Assenyalar el 17 de gener de 2021 a les 08.00h per a la constitució del 
tribunal qualificador, a Ca l’Arturo, C. Ignasi Mas Morell, 9 de 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

Tercera prova. Coneixements generals i específics 

Primer exercici: 
Qüestionari  (Màxim 1 hora)

17/01/2022 09.00h
Ca l’Arturo
C.Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar
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Tercera prova. Coneixements generals i específics 

Segon exercici: 
Desenvolupament cas pràctic
(Màxim 2 hores)

17/01/2022 11.00h
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

*La primera i la segona prova no cal realitzar-les, atès que totes les persones 
admeses han presentat l’acreditació de coneixements de llengua catalana i 
castellana, resultant exemptes.

Les persones aspirants hauran d’aportar el DNI i durant les proves s’hauran 
d’identificar amb el número de DNI per a la realització de les proves.

AVÍS IMPORTANT - MATERIAL ESPECÍFIC DIA DE LA PROVA:

Per a la realització del segon exercici de la tercera prova (prova pràctica), les 
persones aspirants hauran de portar una calculadora. 

Les calculadores amb connexió a Internet, programables i/o que permetin 
emmagatzemar text o fòrmules en memòria no estaran permeses i en cap cas, 
es podrà fer ús del telèfon mòbil o altres dispositius electrònics com a 
calculadora.

MESURES PREVENTIVES COVID19:

Les persones aspirants hauran d’aportar la declaració responsable amb relació 
a la Covid19. Aquest document s’enviarà per correu-e a les persones aspirants 
admeses i el model estarà disponible al web municipal, a l’apartat del procés 
selectiu, i l’han de presentar el mateix dia de la prova, degudament emplenat i 
signat.

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

6. Publicar la present resolució 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
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