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.

02/07/2019 Alcalde

Relació de fets
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.

Albert Zanca Brossa

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, del perfil d’un Auxiliar administratiu/va 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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3. El dia 28 de maig de 2019 s’ha publicat al web municipal la llista provisional de
persones admeses i excloses.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

e1ffc61cac054123a2ca4f26e1288b18001

Url de validació

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/343 - Data Resolució: 02/07/2019

1. LLOC DE TREBALL: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
a) Llista de persones admeses:
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NÚMERO
REGISTRE
ENTRADA

NÚMERO
REGISTRE
ENTRADA

1

2824

11

2973

2

2848

12

3016

3

2863

13

3031

4

2864

14

3106

5

2876

15

3123

6

2882

16

3193

7

2889

17

3208

8

2938

18

3270

9

2941

19

3278

10

2955
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NÚM.
ASPIRANT

NÚM. REGISTRE
ENTRADA

1

3275

MOTIU EXCLUSIÓ

No presenta cap documentació

c) Tots els aspirants admesos acrediten el nivell de coneixements de
llengua castellana i la seva qualificació és la d’ ‘APTE’.
d) Tots els aspirants admesos acrediten el nivell de coneixements de
llengua catalana i la seva qualificació és la d’ ‘APTE’.
2. Aprovar la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir
l’esmentat concurs oposició i que estarà integrat pels membres següents:
President:
Titular: Sr. Xavier de Montellà Llauradó, personal laboral fix de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar
Suplent: Sra. Núria Fugasot Cornella, personal laboral fix de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar.
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b) Llista de persones excloses:
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Vocals:
Titular 1:Sra. Maribel Ortego López, tècnica especialitzada, designada a
proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent 1:Sr. Francesc Ortiz Amat, tècnic especialitzat, designat a proposta de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Titular 2: Sra. Montserrat Pujol Garcés, personal laboral fix de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar.
Suplent 2: Sra. Cristina Bosch Prat, personal laboral fix de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar.

Albert Zanca Brossa
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Secretària:
Les funcions de secretària 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 05 de juliol
de 2019 a les 8:00 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.
4. Convocar les persones aspirants per a la realització de les proves, d’acord amb
el calendari següent:

SUPÒSIT PRÀCTIC

ENTREVISTA PERSONAL
(De caràcter facultatiu, a criteri
tribunal)

DATA

HORA

05/07/2019

08:30 h

05/07/2019

11:00 h

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

5. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web
municipal.
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