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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR
ANUNCI sobre la llista provisional persones admeses i excloses del procés selectiu per cobrir una plaça de
tècnic/a mitjà/ana de recursos humans, funcionari/ària interí/ina, i creació d'una borsa de treball (exp.
269/2020).
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 30 de juliol de 2020, ha dictat el decret d'alcaldia núm. 418/2020 el qual transcrit literalment
diu:

'DECRET DE L'ALCALDIA

Identificació de l'expedient
Expedient 269/2020, relatiu a la llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per a
cobrir una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de recursos humans, funcionari/ària interí/ina i la creació d'una borsa
de treball

Fets
1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, celebrada el dia 05 de març de 2020, s'han aprovat les bases
reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant a la plantilla de personal
funcionari de Tècnic/a mitjà/ana de Recursos Humans, grup de titulació A, subgrup A2, com a funcionari/ària
interí/ina, i per a formar una borsa de treball.
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
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 de tècnic/a mitjà/ana de recursos
humans, i la creació d'una borsa de treball:

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

COGNOM I NOM

DNI

PROVA CATALÀ

1 ARAÑO GINE, SARAH

***7713**

NO EXEMPTA

2 BORRAS BATLLE, MIRIAM

***1823**

EXEMPTA

3 FERNANDEZ CASTRO, LAURA

***1805**

EXEMPTA

4 GARCIA OLIVARES NOELIA, MARTA

***7963**

EXEMPTA

5 HERNANDEZ MARMOL, JUAN ANTONIO ***4660**

EXEMPT

6 LAMBEA LOPEZ, MERITXELL

***0438**

EXEMPTA

7 NAVARRO FORCANO, IVET

***7908**

EXEMPTA

8 PORTAL PORCEL, CAROLINA

***3542**

EXEMPTA

9 VALDIVIA NAVARRO, ANTONI

***7835**

EXEMPT

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

COGNOM I NOM
1 ARGELICH TRAVER, ALBA

DNI

MOTIU D'EXCLUSIÓ

***7726**

1, 2

2 CABALLERO BUERBA, ALEXANDRA ***0150**
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3 CODINA ACEITUNO, DANIEL

***2659**

1, 2 i 3

4 DUCH PELLICER, YASMINA

***3333**

1

5 GARCIA DELGADO, CRISTINA

***2719**

1

6 GUERRA CABANILLAS, SANDRA

***3468**

1

7 MANEN BORRULL, MARIA PAOLA

***5065**

1

8 RODRIGUEZ TUTUSAUS, BERTA

***9456**

3
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Motius d'exclusió
1. No aporta acreditació títol
2. No justifica l'abonament dels drets d'examen
3. No aporta declaració responsable

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
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. Aprovar la composició del Tribunal qualificador que estarà format pels membres següents:
President/a:
Titular: Sra. Lídia Sagristà Vilà, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar
Suplent: Sra. Núria Fàbregas Creus, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar
Vocals:
Titular: Sra. Elena Ramos Carrasco, funcionària de carrera, amb qualificació tècnica en la matèria.
Suplent: Sra. Elena Fernández Rodrigo, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar
Titular: Sra. Noemí Moreno Jiménez, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Palafolls
Suplent: Sra. Carme Vives Serra, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar
Titular: Sra. Núria Targarona Bonàs, tècnica especialitzada, designada a proposta de l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya.
Suplent: Sra. Ana Álvarez Jurado, tècnica especialitzada, 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.
Suplent: Sra. Maria Isabel Avizanda Álvarez, funcionària de carrera de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar

6. Convocar als membres del tribunal pel dia 14 de setembre de 2020, a les 08.30h, a Ca l'Arturo, (C. Ignasi
Mas Morell, 9 - Sant Pol de Mar) per a la constitució del mateix i les preparació de les proves.

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

PROVA
Primera prova:
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Coneixements de llengua catalana

C/Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar

Tercera prova:

15/09/2020

09.00h

Coneixements generals i específics

Ca l'Arturo
C/Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar

Primer exercici:
Qüestionari (1 hora)
Tercera prova:

15/09/2020

Coneixements generals i específics

11.00h

Ca l'Arturo
C/Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar

Segon exercici:
Desenvolupament cas pràctic
(2 hores)
Quarta prova:

Pendent de determinar Pendent de determinar Ca l'Arturo

Entrevista personal

C/Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar

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, 30 de juliol de 2020

Albert Zanca i Brossa
Alcalde

(20.212.116)
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