
 

  

 

 

  

 

 

ANUNCI 

 

 

 

El 24 d’abril de 2018, 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 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 

Enterrador, Grup de classificació assimilat C2, entre altres. 

 

Les bases del procés es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 2 

de maig de 2018 i a la pàgina web municipal en la mateixa data i també es va publicar en 

DOGC del dia 5 de maig de 2018. 

 

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 Diari Oficial de la generalitat de Catalunya.  

 

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. 

 

L’aspirant identificat amb núm. de registre d’entrada 5463 i DNI 77603147C, justifica els 

requisits mínims de titulació d’acord amb l’Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, modificada 

per l’Ordre EDU/520/2011, de 7 de març per la que s’estableixen equivalències amb els títols 

de Graduat en ESO i Batxiller regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, 

perquè estableix a l’art. 3.4 que “l’acreditació davant l’òrgan de la Comunitat Autònoma 

corresponent d’haver reunit en el seu dia les condicions per a l’obtenció del Certificat 

d’Estudis Primaris derivat de la Llei 17/07/1945, d’Educació Primària, y de la llei 21/12/1965, de 

Reforma de l’Educació Primària, amb anterioritat a la finalització del curs 1975/76, serà 

equivalent als únics efectes d’accés a ocupacions públiques i privades, al títol de 

Graduat en Educació Secundària Obligatòria”. 

 

L’aspirant, identificat amb núm. registre d’entrada6396 i DNI 46040432K, justifica els requisits 

mínims de titulació d’acord amb l’Ordre ECD/1417/2012, de 20 de juny, per la qual s’estableix 

l’equivalència del Certificat d’Escolaritat i d’altres estudis amb el títol de Graduat Escolar regulat a la 

Llei 14/1970, de 4 d’agost, General d’Educació i Finançament de la Reforma Educativa, a efectes 

laborals (BOE núm. 156, de 30/6/2012), estableix a l’article 4 que l’acreditació davant l’òrgan de 

la Comunitat Autònoma corresponent d’haver reunit en el seu dia les condicions per a 

l’obtenció del Certificat d’Escolaritat relatiu a plans d’estudis anteriors a la Llei Orgànica 

1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, serà equivalent al títol 

de Graduat escolar regulat en la Llei 14/1970, de 4 d’agost, a efectes laborals. 

Atès el que disposa l’apartat 4 de les bases reguladores del procés segons el qual, finalitzat el 

període de presentació d’instàncies, la presidenta de la corporació, dictarà resolució i aprovarà 

la llista d’admesos i exclosos on s’indicarà el motiu d’exclusió i es concedirà un termini de 10 

dies hàbils per a per esmenes o reclamacions dels aspirants exclosos i s’assenyalarà la data, 

hora i el lloc de començament de les proves, així com la composició del tribunal qualificador. 

 

Vist l’informe de data 2 de juliol de 2018, emès per la TGA adscrita a RRHH amb el vist i plau 

de la cap de RRHH i Organització. 

 



 

  

 

 

  

En ús de les atribucions que em confereixen els articles 21.1 h) de la llei 7/1985 de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases del règim local i 53.1 j) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual 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 

Enterrador, grup de classificació assimilat C2, següent: 

 

Persones admeses: 

 

Reg. E. DNI CATALÀ 

5420 X8874533Y No exempt 

5463 77603147C No exempt 

6042 38861861A Exempt 

6396 46040432K No exempt 

 

Persones excloses: Cap 

 

2.- Nomenar a les següents persones com a membres de l’òrgan de selecció: 

 

President/a: la Cap de RRHH i Organització de l’Ajuntament Sra. Ana Catalina 

Supervía Yssocratis i com a suplent la TGA adscrita a RRHH, Sra. Núria 

Lorenzo i Bonfil. 

 Vocals: 

 

1. Titular: Sr. Joan Pascual Heras, cap dels serveis municipals de l’Ajuntament 

d’Arenys de Mar i suplent el Sr. Joan Pérez Moyano, Cap de colla de 

l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 
2. Titular: Sra. Montse Bertran Padrós del Departament de Salut, Secretaria de 

salut Pública i suplent el Sr. Albert Canals Rosell,  Departament de Salut, 

Secretaria de salut Pública, designats per l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya amb actuació a títol individual sense ostentar-ne la representació. 

 

Actuarà com a secretària, la Sra. Núria Lorenzo Bonfil, Tècnica de gestió 

d’Administració adscrita a RRHH i Organització i com a suplent, la Sra. Maribel 

Cañizares Bruguera, administrativa de RRHH i Organització. 
 

3.- Convocar l’òrgan de selecció, per a la realització de la primera prova, el dia 17 de juliol de 

2018 a les 9:30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Riera Bisbe Pol, 8, 1a 

planta d’Arenys de Mar. 

 

4.- Convocar a les persones aspirants admeses, el dia 17 de juliol de 2018 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. 

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 

 



 

  

 

 

  

Arenys de Mar, 10 de juliol de 2018 

  

L’Alcaldessa  

 

 

Annabel Moreno Nogué 


