
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 CATEGORIA PEONS, GRUP ASSIMILAT AP

ANUNCI CONVOCATÒRIA PRIMERA PROVA

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 7/02/2020, es va 
publicar, entre d’altres, la llista provisional de persones admeses i excloses per a 
participar en el procés 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 Peó, Grup Assimilat AP. Finalitzat el període 
d’esmenes i reclamacions, la llista definitiva de persones admeses i excloses per a 
participar en aquest procés de selecció, es va aprovar per decret d’alcaldia 2020/290, de 
28 de febrer.

El procediment de selecció va quedar en suspens degut a l’estat d’alarma declarat pel 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel 465/2020 de 17 de març, dictats 
per a gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Per Decret 537/2020, de 22 de maig, com a conseqüència de la millora de la situació, es 
va aixecar la suspensió de terminis i per això es va poder reprendre la tramitació dels 
processos de selecció.

Això no obstant, pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre i 956/2020, de 3 de 
novembre, de pròrroga, s’ha declarat novament l'estat d'alarma per a contenir la 
propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 i la Generalitat ha dictat entre 
d’altres, la RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen 
i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. DOGC núm. 8271, de 
14.11.2020. 

Malgrat el panorama provocat pel rebrot de la pandèmia, resulta necessari i inajornable 
donar continuïtat als processos en marxa per al bon funcionament dels diferents serveis, 
als que se’ls ha de dotar del personal necessari portant a terme els corresponents i 
preceptius processos de selecció i per això, per decret d’alcaldia 2020/1552 de 5 de 
novembre es va declarar urgent i inajornable, en d’altres, la tramitació del procediment 
de selecció per a la constitució d’una borsa de categoria peó.

És per això, que ES CONVOCA a les persones admeses per a participar en aquest 
procés, relacionades a l’annex adjunt, d’acord amb el següent:

Primera prova: exercici teòric i pràctic
Data: 26 de novembre de 2020
Hora: 9:30h
Lloc: Edifici Xifré – C/Auterive, s/n – Arenys de Mar
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Les persones participants hauran d’identificar-se amb el DNI o el NIE, i seguir les 
següents mesures de seguretat:

 Ús obligatori de la màscara, en tot moment
 Desinfecció obligatòria de les mans en el moment d’accedir amb el gel hidroalcohòlic 

que trobaran a l’entrada.
 Accés gradual dels participants
 Mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones.
 Respecte a l’aforament previst a cadascun dels espais, no es podran moure les taules ni 

les cadires, que estaran col·locades a la distància permesa.
 No es podran utilitzar els banys.
 Control de temperatura en accedir a les instal·lacions. 
 Cada persona aspirant assumeix i es responsabilitza tant de les mesures higièniques i 

sanitàries a complir, com dels riscos sanitaris inherents a la prova, especialment si és 
persona amb risc sensible a complicacions derivades de la COVID-19.

 Les persones admeses per a participar en el procés, que tinguin símptomes compatibles 
amb la COVID-19, o se’ls hagi diagnosticat la malaltia i no hagin finalitzat el període 
d’aïllament, o es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte 
estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19, atenent a 
les indicacions de les autoritats sanitàries, NO podran accedir al lloc on es realitzin 
les proves de manera presencial i ho comunicaran a les persones responsables de 
l’organització de la prova al correu electrònic rrhh@arenysdemar.cat, o trucant al 
telèfon 937959900.

 En cas de pertànyer a població vulnerable, la persona participant haurà de seguir les 
indicacions del seu professional sanitari respecte les mesures de prevenció i protecció 
més adequades. Si fos necessària alguna adaptació per a la realització de les proves, ho 
comunicarà a l’òrgan convocant amb suficient antelació.

 Quan una persona participant iniciï símptomes compatibles amb la COVID-19 o siguin 
detectats durant la seva presència en l’exercici del procés selectiu, haurà d’informar 
immediatament al/la president/a del Tribunal de selecció per a poder posar en marxa el 
protocol d’actuació establert pel servei de prevenció de l’organització, i segueixi les 
instruccions que conforme a aquest li siguin transmeses. 

 En el cas que, dins els dies següents a la realització de l’exercici li sigui diagnosticat la 
COVID-19 o presenti símptomes compatibles amb aquesta, es sol·licita a la persona 
participant afectada que ho comuniqui a les persones responsables de l’organització de 
la prova al correu electrònic rrhh@arenysdemar.cat, o trucant al telèfon 937959900. 

Annex

Persones admeses:

Reg. E. DNI CATALÀ
15173 ***438**R No exempt
15208 ***201**C Exempt
15213 ***514**R No exempt
15458 ***963**K No exempt
15461 ***487**W No exempt
15583 ***774**C No exempt
15605 ***485**Y No exempt
15609 ***335**V No exempt

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 850bbd83542a4548a2ebc36f6840e5cb001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

A
n

n
ab

el
 M

o
re

n
o

 N
o

g
u

é
23

/1
1/

20
20

A
lc

al
d

es
sa

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


15695 ***134**D No exempt
15704 ***341**C No exempt
15773 ***197**J No exempt
15784 ***972**Z Exempt
15814 ***128**D No exempt
15846 ***512**S Exempt
15864 ***991**R Exempt
15886 ***724**J Exempt
15930 ***170**T Exempt
15937 ***190**D No exempt
15986 ***900**G No exempt
15990 ***835**C Exempt
16006 ***916**V No exempt 

Persones excloses: Cap

L’Alcaldessa 

Annabel Moreno i Nogué 

A la data de la signatura electrónica 
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