1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8374 - 26.3.2021
CVE-DOGC-A-21082074-2021

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
ANUNCI pel qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per
cobrir una plaça d’enginyer/a per a l’execució d’un programa d'elaboració i seguiment del pla d’acció per a
l'energia sostenible i clima i la gestió del pla de verificació d'activitats, període 2021-2024 (anunci 28/21).
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 23 de març de 2021, ha dictat el decret núm. 136/2021, el qual transcrit literalment diu:

'DECRET DE L'ALCALDIA

Identificació de l'expedient
Expedient 22/2021, relatiu a la llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a
cobrir una plaça d'Enginyer/a per a l'execució d'un programa

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de gener de 2021, s'han
aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu d'un/a Enginyer/a per a l'execució d'un
programa 'Elaboració i seguiment del Pla d'acció per a l'Energia Sostenible i Clima i la gestió del Pla de
verificació d'activitats 2021-2024' vinculat a l'Àrea de Serveis Territorials, amb nomenament com a funcionari/
ària 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 Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 20 de gener de 2021 i
al DOGC Núm. 8325 de 25 de gener de 2021, a l'eTauler i al web de la corporació.

3. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer de 2021, s'ha
aprovat la rectificació de l'errada continguda a les bases reguladores del procés selectiu per a cobrir una plaça
d'Enginyer/a per a l'execució d'un programa temporal.

4. Aquesta rectificació de les bases han estat publicades al tauler d'anuncis de la corporació,al web municipal,
al BOPB el 17 de febrer de 2021 i al DOGC Núm. 8344 de 18 de febrer de 2021.

5. El 18 de març de 2021 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a participar en l'esmentat
procés.

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 provisional de persones admeses i excloses; i d'exemptes de realitzar les proves de
coneixements de llengua catalana, del procés selectiu per a cobrir una plaça per a cobrir una plaça
d'Enginyer/a per a l'execució d'un programa 'Elaboració i seguiment del Pla d'acció per a l'Energia Sostenible i
Clima i la gestió del Pla de verificació d'activitats 2021-2024':

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

COGNOMS I NOM

DNI

PROVA CATALÀ

1 CALDERO GRACIA, MARC

***1840**

EXEMPT

2 CUADRADO MINGUEZ, BEATRIZ

***3260**

EXEMPTA

3 ESTANY ROURA, ADRIÀ

***1337**

EXEMPTA

4 GARUZ PANADÉS, JULIÀ

***9691**

EXEMPT

5 MARTINEZ SANTIAGO, DAVID

***3873**

NO EXEMPT

6 PALACIOS GUBAU, XAVIER

***6067**

EXEMPTA

7 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JORDI ***3653**

NO EXEMPT

8 SANS CURA, AINA

***5019**

EXEMPT

9 VENTURA DURAN, ORIOL

***1805**

EXEMPTA

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

COGNOMS I NOM

DNI

1 MARTIN VENTURA, ORIOL

PROVA CATALÀ MOTIU D'EXCLUSIÓ

***4110**

EXEMPT

1,2,3

2 MONTSERRAT CORTAZAR, MARC ***0879**

EXEMPT

4

Motius d'exclusió
1. No aporta sol·licitud específica per a participar en el procés
2. No aporta currículum vitae
3. No aporta declaració responsable
4. No justifica l'abonament dels drets d'examen

2. Aquesta resolució es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de 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
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de la resolució per a presentar possibles esmenes i 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. La composició del tribunal qualificador es publicarà en la resolució de la llista definitiva de persones admeses
i excloses.

6. Establir el calendari de celebració de les proves selectives d'acord amb el següent detall:

PROVA
Primera prova:

DATA

HORA

14/04/2021

9.00h

Coneixements de llengua catalana

LLOC
Sala de Plens
Plaça de la Vila, 1
Sant Pol de Mar

Tercera prova:

15/04/2021

09.30h

Ca l'Arturo

Coneixements generals i específics

C/Ignasi Mas Morell, 9

Desenvolupament cas pràctic

Sant Pol de Mar

(Màxim 2 hores)
Quarta prova:

Pendent de determinar Pendent de determinar Ca l'Arturo
C/Ignasi Mas Morell, 9

Entrevista personal

Sant Pol de Mar

7. 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, 23 de març de 2021

Albert Zanca i Brossa
Alcalde

(21.082.074)
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