
ANUNCI NOVA CONVOCATÒRIA PROCEDIMENT DE SELECCIÓ D’UN/A 
EDUCADOR/A SOCIAL VIA PROCEDIMENT CONSOLIDACIÓ 

D’OCUPACIÓ

En el BOP de 22 d’octubre de 2020 es va publicar la convocatòria del tribunal i dels 
aspirants del procediment per a la selecció d’un/a educador/a social via procediment 
consolidació d’ocupació.

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

El dia de la convocatòria l’òrgan de selecció no es va poder constituir per manca de 
quòrum i per això cal realitzar una nova convocatòria.

Malgrat la situació actual provocada per la pandèmia i l’estat d’alarma decretat pel 
Reial Decret 926/2020 de 25 d’octubre així com les mesures adoptades per la 
Generalitat per a la contenció del brot epidèmic al territori de Catalunya, resulta urgent i 
inajornable la tramitació del procediment de selecció.

Per Decret d’Alcaldia 2020/1552 de 5 de novembre, es va declarar la urgència i 
inajornabilitat del procediment per a la selecció d’un/a educador/a social via 
extraordinària de consolidació d’ocupació, entre d’altres, regulat a les bases aprovades 
pel decret d’Alcaldia 2019/2079 de 30 de desembre.

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

Primera prova: Exercici psicotècnic
Data: 18 de novembre de 2020
Hora: 10.00 hores
Lloc: Ajuntament d’Arenys de Mar - Edifici Xifré, C. Auterive, s/n

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.
 Seguir els senyals marcats al terra a les escales que permetin distanciament.
 Respecte a l’aforament previst a cadascun dels espais. No es poden moure les 

cadires que estaran col·locades a la distància permesa.
 No es podran utilitzar ni els lavabos ni les màquines de vending.
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Persones admeses:

Reg. E. NOM DNI CATALÀ
1646-1875 Soria Serrano, Miriam ***360**J Exempt
1706 Martin Vidal, Carolina ***668**B  Exempt
1946-2714 Urgelles Salvado, Eulàlia ***509**B Exempt
2050 Ruiz Mora, Gemma ***446**Z Exempt
2051 Parra Rojo, Andrea ***211**E Exempt
2056 Sala Pedemonte, Gemma ***759**K Exempt
2095 Llimona Itchart, Albert ***620**C Exempt
2142 Comas Martínez, Rubén ***905**Z Exempt
2216 Illa Tuset, Glòria ***685**D Exempt
2265 Pérez Moya, Sandra ***552**C Exempt
2351 Millán Pradas, Rebeca ***730**B Exempt
2446 Osorio Piñeiro, Juan Andres ***244**Y Exempt
2450 Amela Serra, Sílvia ***863**X Exempt
2463 Albert Porta, Íria ***760**M Exempt
2503 Saborido Vilardell, Laia ***729**P Exempt
2518 Alonso Ojeda, Núria ***509**T Exempt
2671 Rodríguez Marchena, Rosa Ma ***797**D Exempt
2732 Bartolomé Freixa, Carles ***464**A Exempt
2813 Rovira Farré, Laura ***420**C Exempt
2829 Pera Badosa, Marta ***208**H Exempt
2850 Campos Puig, Jaime ***345**Y Exempt
2852 Crespo Casillas, Sergio ***604**X Exempt
2887 Sanchez Cordon, Georgina ***693**L Exempt
2895-3007 Fité Collet, Oriol ***596**Z Exempt
2902 Dominguez Izquierdo, Domingo 

Manuel
***200**S Exempt

2971 Garcia Baena, Alba ***773**H Exempt
2973 Parodi del Olmo, Cristina ***162**M Exempt

L’Alcaldessa 

Annabel Moreno i Nogué 

A la data de la signatura electrónica 
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