
ANUNCI DE PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES 
ADMESES I EXCLOSES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA 
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA VIA PROCEDIMENT ORDINARI, I D’UNA PLAÇA 
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA VIA PROCEDIMENT EXTRAORDINARI

Els processos selectius per a l’accés  a l’Ajuntament d’Arenys de Mar s’han vist afectats per la declaració de 
l’estat d’alarma feta pel Real Decret 463/2020, de 14 de març,  decretat per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària  ocasionada pel COVID-19. 

Les Disposicions Addicionals 2a, 3a i 4a del Reial Decret 463/2020, de 14 de març esmentat, modificat pel 
Reial Decret 465/2020, de 17 de març, establien la suspensió de terminis processals, la suspensió de terminis 
administratius i la suspensió de terminis de prescripció i caducitat.

Pel Decret 537/2020, de 22 de maig, s’han aixecat aquestes suspensions  i es reprenen els terminis per a la 
tramitació dels procediments administratius que estaven suspesos i és per això que pot continuar la tramitació 
dels procediments de selecció.

Per Decret d’Alcaldia 2019/2079, de 30 de desembre, es va aprovar la convocatòria i les bases reguladores 
dels processos selectius de cobertura definitiva de les places de la plantilla de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
via procediment ordinari i via procediment extraordinari, entre d’altres d’una plaça d’Auxiliar 
Administratiu/va via procediment ordinari i d’una altra plaça de la mateixa categoria, via procediment 
extraordinari, ambdues de règim funcionarial.

Aquestes bases es van modificar pels decrets 2020/29 de 16 de gener, 2020/118 de 4 de febrer i 2020/331 de 
6 de març.

Les bases dels processos es van publicar en el BOP del dia 29 de gener de 2020 i en el DOGC de 31 de gener 
de 2020. Tanmateix les rectificacions es van publicar en els BOP de 7 de febrer de 2020, DOGC de 12 de 
febrer de 2020 i BOP de 18 de març de 2020, respectivament. 

Ambdós processos poden ser duts a terme mitjançant convocatòria única, tenint en compte però, el que 
determina la base 6.2 quant a la fase de concurs de mèrits. En aquest sentit, els mèrits seran valorats tenint en 
compte si la persona aspirant ha formalitzat sol·licitud al procediment extraordinari d’estabilització, o al 
procediment ordinari, ja que les bases preveuen diferent valoració de mèrits per a cada procediment.

Ha transcorregut el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en els processos selectius, de 20 
dies hàbils d’acord amb la rectificació de les bases per decret   2020/118 de 4 de febrer, 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 els procediments de selecció es constata que hi ha 
aspirants que reuneixen els requisits per a ser admesos a la convocatòria i d’altres que no.

Atès el que disposa l’apartat 4 de les bases reguladores dels processos 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 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. 

La situació actual permet dur a terme el procés selectiu i les proves previstes seguint totes les mesures de 
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seguretat dictades per les autoritats sanitàries. 

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 provisional de persones admeses i excloses a participar en el procediment per a la 
selecció via procediment ordinari d’un/a Auxiliar Administratiu/va, de règim funcionari, següent:

Persones admeses:

Reg. E. DNI CATALÀ
1150-10301 ***159**P Exempt
1351-10454 ***183**C Exempt
1442-1458 ***216**Y Exempt
1453-1561 ***180**H Exempt

1455 ***907**X Exempt
1472 ***005**R No exempt
1507 ***986**S No exempt
1529 ***131**N No exempt
1626 ***191**A No exempt
1635 ***051**Z No exempt
1800 ***125**W No exempt
1852 ***677**R Exempt
1916 ***290**B Exempt
1985 ***169**X No exempt
1990 ***593**J Exempt
2037 ***218**R Exempt
2043 ***555**M Exempt
2045 ***487**T Exempt
2052 ***211**E Exempt

2072-2549 ***346**G Exempt
2089 ***659**G Exempt
2107 ***052**S Exempt
2111 ***461**V Exempt
2136 ***275**V Exempt

2139-2515 ***589**M Exempt
2186 ***071**S Exempt
2202 ***298**D Exempt
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2262 ***998**H Exempt
2318 ***278**L Exempt
2349 ***167**V Exempt
2354 ***072**R Exempt
2420 ***537**F Exempt
2438 ***555**Y No exempt
2452 ***589**W Exempt
2468 ***982**G No exempt
2486 ***696**K Exempt
2494 ***386**C Exempt
2510 ***524**F Exempt
2512 ***301**B Exempt

2519-2686 ***969**C Exempt
2546 ***235**D Exempt
2565 ***903**F Exempt
2574 ***960**A Exempt
2590 ***554**F Exempt
2680 ***221**S Exempt
2709 ***947**H No exempt

2749-2856 ***130**L No exempt
2761 ***125**H Exempt
2762 ***466**G Exempt
2766 ***067**G Exempt
2770 ***246**T Exempt
2785 ***937**N Exempt
2793 ***906**A No exempt
2795 ***615**X Exempt
2797 ***283**F Exempt
2798 ***250**V Exempt
2801 ***276**Z Exempt
2805 ***125**X Exempt
2835 ***582**P Exempt
2846 ***225**P Exempt
2857 ***360**Z Exempt

2859-2946 ***906**X Exempt
2860 ***099**G Exempt
2861 ***891**H Exempt
2865 X***056**E Exempt
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2870 ***967**A Exempt
2873 ***005**L Exempt
2886 ***962**D Exempt
2893 ***445**E Exempt
2898 ***702**Z Exempt
2908 ***585**W Exempt
2912 ***883**H Exempt
2919 ***691**Q No exempt
2969 ***509**B Exempt
2970 ***746**C No exempt
2975 ***097**J Exempt
3032 ***418**S Exempt
3038 ***219**M Exempt
3266 ***932**M Exempt

Persones excloses: 

Reg. E. DNI CATALÂ Motiu d’exclusió
1618 ***740**Q Exempt Manca pagament taxa 

Base 3.2 i 3.3.1 e)  
2698 ***041**Q No exempt Base 3.3.1 b)

2443-2445 ***877**E Exempt Manca pagament taxa   
Base 3.2 i 3.3.1 e)    

2896 ***444**L No exempt Manca DNI, Títol,   
Base 3.3.1 a)  b)  c) i e)

2517 ***078**L No exempt Manca DNI, Títol,   
Base 3.3.1 a)  b)  c) i e)

2.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses a participar en el procediment per a la 
selecció via procediment extraordinari d’un/a Auxiliar Administratiu/va, de règim funcionari, següent:

Persones admeses:

Reg. E. DNI CATALÀ
1376 ***750**E Exempt

1442-1458 ***216**Y Exempt
1455 ***907**X Exempt

1456-1561 ***180**H Exempt
1508 ***986**S No exempt
1726 ***337**L No exempt
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1759 ***246**Z Exempt
1856 ***677**R Exempt
1977 ***746**G Exempt
1983 ***169**X No exempt
2042 ***555**M Exempt
2088 ***649**G Exempt
2104 ***052**S Exempt
2115 ***461**V Exempt
2119 ***281**V Exempt

2134-2332 ***167**V Exempt
2137 ***275**V Exempt
2153 ***593**J Exempt
2201 ***298**D Exempt
2259 ***998**H Exempt
2314 ***278**L Exempt
2418 ***537**F Exempt
2453 ***589**W Exempt
2469 ***982**G No exempt
2485 ***696**K Exempt
2514 ***301**B Exempt

2520-2685 ***969**C Exempt
2566 ***903**F Exempt
2575 ***960**A Exempt
2678 ***221**S Exempt
2756 ***128**D No exempt
2758 ***125**H Exempt
2765 ***067**G Exempt
2775 ***246**T Exempt
2796 ***250**V Exempt
2807 ***125**X Exempt
2838 ***582**P Exempt

2859-2946 ***906**X Exempt
2878 ***005**L Exempt
2889 ***321**X Exempt
2892 ***962**D Exempt
2897 ***753**N Exempt
2899 ***702**Z Exempt
2910 ***585**W Exempt
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2913 ***883**H Exempt
2921 ***691**Q No exempt
2943 ***660**V Exempt
2965 ***099**G Exempt
3027 ***916**L Exempt
3036 ***418**S Exempt

Persones excloses: 

Reg. E. DNI CATALÀ Motiu d’exclusió

1617 ***740**Q Exempt Manca pagament taxa 
Base 3.2 i 3.3.1 e)   

2443-2445 ***877**E Exempt Manca pagament taxa 
Base 3.2 i 3.3.1 e)     

3039 ***219**M Exempt Manca pagament taxa 
Base 3.2 i 3.3.1 e)    

3.- Atorgar a les persones aspirants excloses un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles 
reclamacions.

4.- Determinar que cas que s’estimés alguna reclamació s’esmenarà la llista de persones admeses i excloses i 
l’esmena es publicarà a la seu electrònica del web municipal.

5.- Elevar a definitiva aquesta llista provisional, sense necessitat de nova publicació, si no s’hi presenten 
esmenes o reclamacions.

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

President/a: el cap de RRHH i Organització, Sr. Jordi Puig Fernández i com a suplent la Sra.  Núria 
Lorenzo Bonfil, TGA adscrita a RRHH.

Vocals:

1. Titular: Sr. Juan José Martínez Ortigosa, sergent sots-cap de la Policia Local, i suplent la Sra. 
Lucia Fuentes Pinel, coordinadora de l’OAC.

2. Titular:  Sra. Begoña Perelló Coderch,  de l’Ajuntament de Parets del Vallès, i suplent la Sr/a. 
Maria Glòria Ramon Olivé, del Departament de Justícia, ambdues designades per l’Escola 
d’Administració pública de Catalunya amb actuació a títol individual sense ostentar-ne la 
representació.

Actuarà com a secretària la Sra. Mercè Salmeron Estrada, administrativa adscrita a RRHH i 
Organització i com a suplent la Sra. Gemma Català Sabaté, Administrativa adscrita a RRHH i 
Organització 

7.- Convocar l’òrgan de selecció, per a la realització de la primera prova, el dissabte, dia 21 de novembre de 
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2020 a les 09:30 hores a l’escola pública Joan Maragall, situada al Rial Sa Clavella, núm. 134, d’Arenys de 
Mar.

8.- Convocar les persones aspirants admeses, el dissabte, dia 21 de novembre de 2020 a les 10:00 hores a 
l’escola pública Joan Maragall, situada al Rial Sa Clavella, núm. 134, d’Arenys de Mar, per a la realització 
de la primera prova. 

9.- Les persones aspirants admeses 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. 

L’alcaldessa
Annabel Moreno Nogué
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