
 
  
 
 
  
 

ANUNCI 
 
 

El 7 de desembre de 2016, la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, va acordar 
aprovar entre d’altres, la convocatòria i les bases que regiran el procediment de selecció, per a 
la creació d’una bossa de treball per a cobrir temporalment vacants sobrevingudes o 
substitucions de personal de la plantilla de personal laboral, de la categoria d’Oficial 2a Pintor, 
Grup de classificació assimilat C2, entre altres. 
 
Les bases del procés es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
pàgina web municipal el dia 20 de gener de 2017. 
 
Ha transcorregut el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés 
selectiu, de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

 
Vistes les sol·licituds formulades per a participar en el procediment de selecció  es constata 
que tots els aspirants reuneixen els requisits per a ser admesos a la convocatòria. 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 4 de les bases del procés, publicades a la pàgina web 
municipal el dia 20 de gener de 2017 i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de la 
mateixa data. 
 
Vist l’informe de la cap de RRHH i Organització. 
 
Fent ús de les atribucions que em confereix l’art. 21.1 g) de la llei reguladora de les Bases del 
règim local i l’art. 53.1 h) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i del Règim local de Catalunya. 
 
Resolc: 
 
1.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses a participar en el procediment de selecció 
per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir temporalment vacants sobrevingudes o 
substitucions de personal de la plantilla de personal laboral, de la categoria de Oficial 2a Pintor, 
grup de classificació assimilat C2, següent: 
 
Persones admeses: 
 

Reg. E DNI CATALÀ 
2017/722 38813111J No exempt 
2017/1259 34730833M Exempt 
2017/1349 38057144X No exempt 
2017/1415 33926236V Exempt 
2017/1430 46577481C No exempt 
 
Persones excloses: Cap 
 
2.- Nomenar a les següents persones com a membres de l’òrgan de selecció: 
 
Presidenta: Sra. Ana Catalina Supervia Yssocratis, cap de RRHH i Organització i com a suplent 
la Sra. Nuria Lorenzo Bonfil, Tècnica de gestió d’Administració adscrita a RRHH. 



 
  
 
 
  

 
Vocals: 

 
1. Titular: Sr. Joan Pascual Heras, cap de departament de Serveis Municipals i suplent 

el Sr. Enric Castelló Vives, Arquitecte municipal 
2. Titular: Sr. Joan Pérez Moyano, Oficial 1a Paleta, cap de colla i suplent Sr. Hugo 

Casas Graupera, Oficial 1a Paleta. 
3. Titular: Sr. Josep Ripoll Gasia, departament de Cultura de la Generalitat i suplent el 

Sr. Joan Carles Esteban Monleón, departament d’Empresa i Coneixement, DG 
d’Energia, Mines i Seguretat Indústria, de la Generalitat, designats per l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya amb actuació a títol individual sense ostentar-
ne la representació. 

Actuarà com a secretari el Sr. Jordi Muñoz Sandalinas, oficial 2a Auxiliar Inspecció i com 
a suplent el Sr. Joan Carles Cañas Lloria, administratiu de la Policia Local. 
 

3.- Convocar l’òrgan de selecció per a la realització de la primera prova del dia 26 d’abril de 
2017 a les 9:30 a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Riera Bisbe Pol, 8 d’Arenys 
de Mar. 
 
4.- Convocar a les persones aspirants admeses, el dia 26 d’abril de 2017 a les 10.00 hores a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Riera bisbe Pol, 8 d’Arenys de Mar, per a la 
realització de la primera prova; per la qual cosa hauran d’aportar el seu DNI. 
 
Arenys de Mar, 13 d’abril de 2017 
  
L’Alcaldessa  
 
 
 
Annabel Moreno Nogué  


