ACTA
LLISTA PROVISIONAL ADMESOS/EXCLOSOS
PLA OCUPACIÓ - 1 TÈCNIC/A AUXILIAR DE TURISME
Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 04 d’abril de 2018, es van aprovar
les bases reguladores del procés selectiu per a la contractació de 5 persones aturades de
diversos perfils, en el marc del Pla d’Ocupació municipal de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
vinculat amb el “Programa Complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018” en el si
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona
Aquestes bases han estat publicades al BOPB, de data 13/04/2018, al DOGC núm. 7599, de
data16/04/2018, al tauler d’anuncis i al web municipal.
Atès el previst en el criteri sisè, i en ús de les facultats que em confereix l’art.53.1.h/ 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,
RESOLC :
PRIMER.- APROVAR i FER PÚBLICA la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos
provisional d’exempts de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i
castellana, per al procés selectiu per a la contractació de 5 persones aturades de diversos
perfils, en el marc del Pla d’Ocupació municipal de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, així
com, determinar les dates horaris i llocs de la realització de les proves i la composició del
tribunal.

A) LLISTA D’ASPIRANTS:
A)

B)

ASPIRANTS ADMESOS:

NÚM.
ORDRE
LLISTA

NÚM.
REGISTRE
ENTRADA

EXERCICI
LLENGUA
CATALANA

PROVA
CONEIXEMENTS
LLENGÜES
ESTRANGERES

1

2274

EXEMPT/A

NO EXEMPT/A

2

2429

NO EXEMPT/A

NO EXEMPT/A

3

2355

NO EXEMPT/A

EXEMPT/A

ASPIRANTS EXCLOSOS:
No hi ha cap aspirant exclòs.
Pendent de la verificació de la condició DONO.

C)

TOTS ELS ASPIRANTS ADMESOS ESTAN
L’EXERCICI DE LLENGUA CASTELLANA.

EXEMPTS

DE

REALITZAR
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SEGON.- Els aspirants disposaran d’un termini de CINC DIES HÀBILS, a partir de
l’endemà de la publicació de la resolució indicada per formular davant l’alcaldia les
reclamacions que creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’hagin
pogut produir, o per adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria,
d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La llista provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’una nova publicació, si en
el termini dels CINC DIES HÀBILS establerts no s’hi presenten reclamacions.
Finalitzat el període d'al·legacions, es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar la resolució d'aprovació de la llista definitiva de persones excloses i
admeses a la convocatòria.
Us recordem que l’aspirant que sigui cridat/da per a la contractació haurà de
aportar la documentació original presentada per a la participació en aquest
procés selectiu. Serà imprescindible que abans de la contractació s’acrediti que
reuneix la condició com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO), donat que
aquest programa té com a finalitat oferir oportunitats laborals a persones en
situació d’atur. No es procedirà a la contractació si es comprova que no reuneix
aquesta condició

TERCER.- Aprovar la composició del Tribunal qualificador, que estarà integrat pels
membres següents:
Presidenta:
Sra. ARIADNA PITARQUE HERNÁNDEZ, personal laboral fix de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar.
Vocals:
Sra. MONTSERRAT PUJOL GARCÉS, personal laboral fix de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar.
Sra. MARTA PUIG i AMORÓS,personal laboral fix de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
Les funcions de secretària del tribunal correspondran a la Sra. ANNA BAENA DÍAZ,
Tècnica de RR.HH de l’Ajuntament de Sant Pol, que assistirà a la Comissió de
Selecció, sense vot, en qualitat d’assessora i donant suport administratiu. En cas
d’absència de la Sra. Baena, el Tribunal designarà com a secretari una persona
adscrita al departament de RRHH.
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ajustaran al que preveuen els arts.
23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’ octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

L’òrgan de selecció podrà disposar la incorporació als seus treballs altres assessors/es
especialitzats, per a totes o algunes de les proves. Els esmentats assessors/es es
limitaran a l'exercici de les seves especialitats tècniques, en base exclusivament a les
quals col·laboraran amb l’òrgan de selecció.
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QUART.- Convocar els membres del Tribunal pel dia 15 de juny de 2018, a les 8:45 hores, a
Ca l’Arturo, amb el següent ordre del dia i assumptes a tractar:
1.- Constitució del Tribunal
2.- Delegació en l’assessora lingüística del CPNL per a la realització exercici llengua
catalana
3.- Realització primera prova:
Coneixements llengua catalana i ratificació dels resultats
4.- Delegació en l’assessor especialitzat per a la realització de la prova pràctica.
5.- Preparació de la segona prova: Prova pràctica
6.- Realització i avaluació de la segona prova: Prova pràctica
7.- Entrevista personal
8.- Fase concurs - Valoració de mèrits
9.- Resultat definitiu procés selectiu.

CINQUÈ.- Determinar que les proves es realitzaran el dia 15 de juny de 2018, d’acord amb
el quadre següent:
PROVA

DATA

HORA

15/06/2018

9:00

15/06/2018

10:30

TERCERA PROVA:
PROVA PRÀCTICA

15/06/2018

12:00

ENTREVISTA PERSONAL

15/06/2018

13:00

PRIMERA PROVA:
LLENGUA CATALANA

SEGONA PROVA:
PROVA CONEIXEMENTS LLENGÜES
ESTRANGERES

LLOC
Ca l’Arturo
Carrer Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar

Ca l’Arturo
Carrer Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar

Ca l’Arturo
Carrer Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar
Ca l’Arturo
Carrer Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar

SISÈ.- Publicar aquesta llista provisional al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, al web
municipal i notificar-la als membres del Tribunal.
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