
 

 

 
 

ANUNCI 
 

Per Decret d’Alcaldia, de data 20 de juny de 2019, es va aprovar la llista definitiva d’admesos i 
exclosos per cobrir els llocs de treball per a la realització del programa complementari de 
foment de l’ocupació de la Diputació de Barcelona (2ª edició). 
 
“DECRET 

 
Vistes les sol·licituds formulades per a participar en el procediment de selecció per 
cobrir els llocs de treball per a la realització del Programa complementari de foment de 
l’ocupació (2ª edició), de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les bases que es van 
aprovar per Decret d’Alcaldia 2019/791, de data 20 de maig de 2019. 
 
Vist que per decret d’Alcaldia, 2019/966, de data 14 de juny de 2019, es va resoldre 
aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses per participar en el 
procediment de selecció per cobrir els llocs de treball per a la realització del programa 
complementari de foment de l’ocupació (2ª edició), de la Diputació de Barcelona, 
resolució que es va publicar al web municipal el dia 14 de juny de 2019. 
 
Vist que ha finalitzat el termini de 3 dies hàbils per a la presentació d’al·legacions a la 
llista provisional de persones admeses i excloses. 
 
En virtut de les competències que em són conferides per l’article 21.1o) de la  Llei  
7/1985 reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1r) del Decret 2/2003, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Resolc: 
 
1.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses per participar en el 
procediment de selecció per cobrir els llocs de treball per a la realització del programa 
complementari de foment de l’ocupació (2ª edició), de la Diputació de Barcelona 
següent: 
 
- Lloc de treball: Peons, adscrits a l’Àrea de Serveis Municipals 
 
Persones admeses 
 

Registre 
d’entrada DNI 

6798 77313474D 

6809 38434170C 

6867 43451440R 



 

 

6714 46499140V 

6955 54811298K 

6942 38848547Y 

7068 38812087R 

7243 38843896R 

7350 46536816L 

7343 53070161F 

7421 38848773W 

7408 39412909V 

7544 39967669V 

7533 38057144X 

7528 38796352K 

7524 39400071J 

7674 38877662A 

7678 36977180B 

7681 77610962S 

 
Persones excloses  
 
Registre 
d’entrad

a DNI Motiu 

6944 38111084S Manca titulació acadèmica requerida 

6828 46473503W Manca homologació titulació acadèmica requerida 

7647 46577481C 

Inscripció a l’atur amb data posterior a la data màxima  de 

presentació de les sol·licituds (6 de juny) per participar en 

el Programa complementari de foment de l’ocupació (2ª 

edició) 

 
 



 

 

- Lloc de treball: Tècnic/a medi ambient, adscrits a l’Àrea de Medi Ambient 
 
Persones admeses 
 
 
 

Registre 
d’entrada DNI TELÈFON 

6919 47270432G 661377279 

7412 47870217H 607630023 

7526 39404081K 600894979 

7664 77624448T 639920723 

7663 43561868Y 679562026 

 
Persones excloses per manca de documentació 
 
Registre d’entrada DNI Motiu 

7666 48172396T Manca titulació acadèmica requerida 

 
 
- Lloc de treball: Informador/a turístic, adscrit a l’Àrea de Turisme 
 
Persones admeses 
 

Registre 
d’entrada DNI 

6796 77610238G 

7245 46240014D 

 
Persones excloses per manca de documentació 
 

Registre 
d’entrada DNI Motiu 

7221 38789900D Manca titulació acadèmica  requerida 

7408 39412909V Manca titulació acadèmica  requerida 



 

 

7655 47655455F Manca titulació acadèmica  requerida 

7671 38820230W Manca titulació acadèmica  requerida  

7662 46651071X 

Manca informe de vida laboral  actualitzat i en període 

de validesa i titulació acadèmica  requerida 

7619 47273099A 

Manca DNI, titulació acadèmica, informe de vida laboral 

i  fotocòpia del DARDO 

 
- Lloc de treball:  Tècnic/a auxiliar de turisme, adscrit a l’Àrea de Turisme 
 
Persones admeses 
 

Registre 
d’entrada DNI 

6796 77610238G 

7224 36527241K 

7245 46240014D 

 
Persones excloses per manca de documentació 
 

Registre 
d’entrada DNI Motiu 

7221 

387899

00D Manca titulació acadèmica  requerida 

7662 

466510

71X 

Manca informe de vida laboral  actualitzat i en període de 

validesa i titulació acadèmica  requerida 

7619 

472730

99A 

Manca DNI, titulació acadèmica, informe de vida laboral i  

fotocòpia del DARDO 

7536 

388386

30W Manca titulació acadèmica  requerida 

 
- Lloc de treball: Dinamitzador/a comercial, adscrit a l’Àrea de Promoció 
Econòmica 
 
Persones admeses 
 



 

 

Registre 
d’entrada DNI 

6851 46133112B 

7412 47870217H 

7415 39411079G 

7416 37367044W 

7655 47655455F 

7674 38877662A 

 
Persones excloses per manca de documentació 
 
Registre d’entrada DNI Motiu 

7683 46511077V Manca titulació acadèmica  requerida 

 
- Lloc de treball:  Auxiliar  Geriatria, adscrit a la Residència Municipal 
 
Persones admeses 
 

Registre 
d’entrada DNI 

6828 46473503W 

6918 46530751A 

7247 43414792S 

7411 43655033Z 

 
Exclòs : Cap 
 
- Lloc de treball: Auxiliar de Neteja, adscrit a la Residència Municipal 
 
Persones admeses 
 

Registre 
d’entrada DNI 

7243 38843896R 



 

 

7530 38849095W 

 
 
 
 
Persones excloses per manca de documentació 
 
Registre d’entrada DNI Motiu 

6828 46473503W Manca titulació acadèmica  requerida homologada 

 
 
- Lloc de treball: Conserge, adscrit a l’Àrea de Cultura 
 
Persones admeses 
 
Registre d’entrada DNI 

6851 46133112B 

6903 46506812F 

6905 38821886W 

6918 46530751A 

7066 37267445Q 

7221 38789900D 

7243 38843896R 

7245 46240014D 

7326 38785029Z 

7412 47870217H 

7415 39411079G 

7408 39412909V 

7544 39967669V 

7546 38869831S 

7540 39412908Q 



 

 

7538 46332236R 

7536 38838630W 

7524 39400071J 

7655 47655455F 

7674 38877662A 

7671 38820230W 

7678 36977180B 

7683 46511077V 

 
Persones excloses 
 

Registre 
d’entrada 

DNI 
Motiu 

7647 46577481C 

Inscripció a l’atur amb data posterior a la data máxima de 

presentació de les sol·licituds (6 de juny) per participar en el 

Programa complementari de foment de l’ocupació (2ª edició) 

 
 
Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
 
Annabel Moreno i Nogué 

Alcaldessa Ajuntament d’Arenys de Mar 
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