DECRET DE L’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Expedient 433/2019, relatiu a la llista definitiva de persones admeses i excloses per
participar en el procés selectiu, concurs oposició de modalitat lliure, per seleccionar 3
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
millora de l’ocupabilitat 2019-2020” en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019” de la Diputació de Barcelona.

Montserrat Garrido Romera

1. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 17
d’abril de 2019, s’han aprovat les bases reguladores per a la selecció 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 Millora de
l’ocupabilitat 2019-2020”, en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals, 20162019” de la Diputació de Barcelona.
2. Aquestes bases han estat publicades al tauler d’anuncis de la corporació, al
BOPB el 7 de maig de 2019 i al DOGC Núm. 7870 de 8 de maig de 2019.
3. El dia 28 de maig de 2019 s’ha publicat al web municipal la llista provisional de
persones admeses i excloses.
4. El dia 04 de maig de 2019 ha finalitzat el termini de presentació d’al·legacions.
Fonaments de dret
1. Segons el previst a la base específica quarta, per la present i en virtut de les
atribucions 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.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses; i d’exemptes de
realitzar les proves de coneixements de llengua catalana i castellana, de la
present convocatòria per a la contractació laboral temporal i pel sistema de
concurs oposició lliure, dels perfils de ‘Delineant i Tècnic/a auxiliar de turisme’
en el marc del Programa Complementari de Millora de l’Ocupabilitat 2019-2020
subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Lidia Sagristà Vilà
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1. LLOC DE TREBALL: DELINEANT
a) Llista de persones admeses:
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1

2812

2

2869

3

3144

4

3238

5

3265

6

3266

No hi ha cap aspirant exclòs.
b) Tots els aspirants admesos acrediten el nivell de coneixements de
llengua castellana i la seva qualificació és la d’ ‘APTE’.
c) Tots els aspirants admesos acrediten el nivell de coneixements de
llengua catalana i la seva qualificació és la d’ ‘APTE’.
2. LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A AUXILIAR DE TURISME
a) Llista de persones admeses:
NÚMERO
REGISTRE
ENTRADA

1

2793

2

2973

3

3253

No hi ha cap aspirant exclòs.
a) Tots els aspirants admesos acrediten el nivell de coneixements de
llengua castellana i la seva qualificació és la d’ ‘APTE’.
b) Tots els aspirants admesos acrediten el nivell de coneixements de
llengua catalana i la seva qualificació és la d’ ‘APTE’.
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2. Aprovar la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir
l’esmentat concurs oposició i que estarà integrat pels membres següents:
1. LLOC DE TREBALL: DELINEANT

Montserrat Garrido Romera
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Presidenta:
Titular: Sra. Núria Fàbregas Creus, funcionària de carrera 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 1:Sra. Anna Portoles Sorolla, tècnica especialitzada, designada a
proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Sra. Neus Juanola Soria, tècnica especialitzada, designat a proposta
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Titular 2: Sra. Carme Vives Serra, funcionària de carrera de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar
Suplent: Sra. Marta Frigola Garcia, personal laboral fix de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar.
Secretària:
Les funcions de secretari/ària del Tribunal Qualificador recauran en la Tècnica
de Recursos, la senyora Anna Baena Díaz, d’acord a l’establert a l’article 16 de
la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La Secretària no té la condició de membre del Tribunal Qualificador, fet que
implica la seva assistència a les sessions amb veu però sense vot, d’acord al
previst a l’article 19.4 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ajustaran al que preveuen
els arts. 23 i 24 de la Llei 40/2015 de l’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector
Públic.
3. Convocar l’òrgan de selecció per a la seva constitució el proper dia 18 de juny
de a les 9:30 hores, a Ca l’Arturo, a fi d’acordar aspectes de la fase d’oposició i
de realitzar la valoració de mèrits de les persones presentades.
4. Convocar les persones aspirants per a la realització de les proves, d’acord amb
el calendari següent:
PROVA
SUPÒSIT PRÀCTIC

HORA

18/06/2019

10:00 h

18/06/2019

13:00 h
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LLOC
Ca l’Arturo
C/Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar
Ca l’Arturo
C/Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar

2. LLOC DE TREBALL: TÈCNIC/A AUXILIAR DE TURISME
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Presidenta:
Titular: Sra. Ariadna Pitarque Hernández, personal laboral fix de l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar
Suplent: Sra. Cristina Bosch Prat, personal laboral fix de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar.
Vocals:
Titular 1: Sra. Caterina Costals Ribas, tècnica especialitzada, designada a
proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Sr. Raquel Costa Soler, tècnic especialitzat, designat a proposta de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Titular 2: Sra. Natàlia Vieta Luna, personal laboral fix de l’Ajuntament de
Blanes.
Suplent: Sr. Xavier de Montellà Llauradó, personal laboral fix de l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar.
Secretària:
Les funcions de secretari/ària del Tribunal Qualificador recauran en la Tècnica
de Recursos, la senyora Anna Baena Díaz, d’acord a l’establert a l’article 16 de
la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La Secretària no té la condició de membre del Tribunal Qualificador, fet que
implica la seva assistència a les sessions amb veu però sense vot, d’acord al
previst a l’article 19.4 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ajustaran al que preveuen
els arts. 23 i 24 de la Llei 40/2015 de l’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector
Públic.
5. Convocar l’òrgan de selecció per a la seva constitució el proper dia 14 de juny
de a les 09:00 hores, a Ca l’Arturo, a fi d’acordar aspectes de la fase d’oposició
i de realitzar la valoració de mèrits de les persones presentades.
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6. Convocar les persones aspirants per a la realització de les proves, d’acord amb
el calendari següent:
PROVA

DATA

HORA

LLOC

SUPÒSIT PRÀCTIC

14/06/2019

11:00 h

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

ENTREVISTA PERSONAL
(De caràcter facultatiu)

14/06/2019

13:00 h

Ca l’Arturo
C/Ignasi Mas Morell, 9
Sant Pol de Mar
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7. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web
municipal.
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