DECRET DE L’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Expedient 536/2019, relatiu a la llista provisional de persones admeses i excloses per
participar en el procés selectiu per cobrir un lloc de treball d’agent cívic/a,
funcionari/ària interí/ina vinculat a l’Àrea de Medi Ambient, reservat a persones amb
discapacitat
Relació de fets

Albert Zanca Brossa

2. Aquestes bases han estat publicades al tauler d’anuncis de la corporació, al
BOPB el 24 de maig de 2019 i al DOGC Núm. 7883 de 27 de maig de 2019.
3. El dia 16 de juny de 2019 ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds
per a participar en aquest procés.
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 provisional de persones admeses i excloses; i d’exemptes de
realitzar les proves de coneixements de llengua catalana i castellana, per a
cobrir un lloc de treball d’agent cívic/a.
A) LLISTA DE PERSONES ADMESES
REGISTRE
ENTRADA
1

3565

2

3935 / 3969

3

3952

4

3953

Lidia Sagristà Vilà

Signatura 1 de 2

18/07/2019 Secretària-Interventora

Signatura 2 de 2

18/07/2019 Alcalde

1. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 06
de maig de 2019, s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu per a
cobrir una plaça de funcionari/ària interí/ina per programa temporal, en la
categoria d’Agent cívic/a, vinculat a l’Àrea Medi ambient, Programa ‘Sant Pol
cap a l’excel·lència ambiental’, reservat per a persones amb discapacitat,
mitjançant concurs oposició lliure.

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

dc0fce932dee41eca4785b1ad72ccf95001

Url de validació

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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B) LLISTA DE PERSONES EXCLOSES
No hi ha cap aspirant exclòs.
C) TOTS ELS ASPIRANTS ADMESOS ESTAN EXEMPTS DE REALITZAR
LA PROVA DE LLENGUA CASTELLANA.

Albert Zanca Brossa

NÚM.
ASPIRANT

NÚM.
REGISTRE
ENTRADA

1

3565

No exempt/a

2

3935 / 3969

No exempt/a

3

3953

No exempt/a

NO EXEMPT PROVA
LLENGUA CATALANA –
NIVELL SUFICIÈNCIA - C1

2. Els aspirants disposaran d’un termini de DEU 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.
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.
3. A la resolució amb la llista definitiva de persones admeses i excloses es donarà
a conèixer els noms dels membres titulars i suplents del tribunal qualificador
que ha de jutjar i decidir aquest procés selectiu, així com, el calendari de les
proves.
4. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web
municipal.

Lidia Sagristà Vilà

Signatura 1 de 2

18/07/2019 Secretària-Interventora

Signatura 2 de 2

18/07/2019 Alcalde

D) TOTS ELS ASPIRANTS ADMESOS ESTAN EXEMPTS DE REALITZAR
LA PROVA DE LLENGUA CATALANA - NIVELL SUFICIÈNCIA - C1,
EXCEPTE ELS ASPIRANTS SEGÜENTS:
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