DECRET
Fets
Per Decret d’Alcaldia 2020/1264 de 16 de setembre, es va resoldre aprovar la llista provisional
de persones admeses i excloses, per participar en el procediment de selecció d’una plaça de

Tècnic/a d’Administració General via procediment ordinari de personal funcionari de la
plantilla de l’Ajuntament.
Aquesta resolució es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 25 de setembre de 2020
i a la pàgina web municipal.
Ha finalitzat el termini de 10 dies hàbils per a la presentació de reclamacions i esmenes a la
llista provisional de persones admeses i excloses
Han presentat al·legacions/esmenes els següents aspirants:

L’aspirant identificat amb DNI ***036**Y, exclòs per no haver aportat els documents que
s’indicaven, mitjançant instància 2020/2938, ha adjuntat els documents que mancaven.
Per altra banda, des de Tresoreria s’ha comunicat que s’ha efectuat un ingrés en concepte de
taxa de TAG per part de l’aspirant identificat amb DNI ***282**L. Es comprova que aquesta
persona va presentar una instància per participar en aquest procediment de selecció el 29/05/20
fora del determini establert i que no sortia en cap de les llistes.
Analitzades, revisades i estimades si escau les reclamacions presentades, pels aspirants que
figuren a les llistes provisionals com a exclosos i per aquells aspirants que han advertit
deficiències i han sol·licitat esmenar-les, cal ara elevar-les a definitives.
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L’aspirant identificat amb DNI ***379**Y exclòs per manca de pagament de la taxa ha
presentar instància núm. 2020/10302 de 2 d’octubre i sol·licita l’esmena mitjançant pagament
de la taxa efectuat el 2 d’octubre de 2020.

D’acord amb l’apartat 10 de les bases reguladores, el fet de figurar en la llista definitiva
d’aspirants no implica el reconeixement als participants de la possessió dels requisits i
condicions exigides en el procediment d’accés a les borses definits a la convocatòria ja que, si
en el moment de ser requerit per fer la contractació, la persona aspirant proposada no reunís els
requisits exigits, no podrà ser nomenada i restaran anul·lades totes les seves actuacions.
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Per altra banda, respecte d’aquelles llistes provisionals en les que no s’han presentat
reclamacions i esmenes, d’acord amb la base 4 de les bases reguladores de la convocatòria
corresponent a aquest procediment, les llistes provisionals es consideraran definitives.
Raonaments Jurídics
És d’aplicació l’article 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, per qual s’aproven el Reglament de
Personal al servei de les Entitats Locals i demés disposicions concordants.
Tanmateix, és d’aplicació l’Art. 109 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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plantilla de l’Ajuntament d’Arenys de Mar via consolidació de l’ocupació temporal i d’altres via
procediment ordinari aprovades per decret d’Alcaldia 2019/2079 de 30 de desembre,
modificades pels decrets 2020/29 de 16 de gener, 2020/118 de 4 de febrer i 2020/331 de

6 de març.
D’acord amb l’art. 69 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al Servei de les entitats local, les bases són de compliment obligatori per part de
l’Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves i del qui hi participen.
La base 2, regula els requisits dels aspirants en els termes següents:

2.- Requisits dels/de les aspirants
Per a ser admès a la realització de les proves selectives als llocs convocats, serà necessari
que els aspirants reuneixin a la data de finalització del termini per a la presentació
d’instàncies els següents requisits i condicions, que hauran de mantenir durant el procés
selectiu:
j) Haver satisfet les taxes d’examen fins a la data de finalització del termini de presentació
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d’instàncies.
En aquest sentit d’acord amb les bases, 3.2, “per poder prendre part en el procés selectiu, els
aspirants han de satisfer els drets d’examen segons preveu la Ordenança Fiscal núm. 7 de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar vigent, en el termini de presentació de sol·licituds…..”
D’acord amb el que s’ha exposat, es conclou.:
Que no es pot esmenar el defecte de la manca d’abonament de les taxes d’examen un cop
finalitzat el període de presentació d’instàncies, per estar considerat un requisit d’accés i regulat
expressament en les esmentades bases 2 j) i 3 i en conseqüència
L’aspirant identificada amb DNI ***379**Y exclosa per manca de pagament de la taxa, ha de
romandre exclosa.
L’aspirant identificada amb DNI ha aportat la documentació que mancava i ha de ser admesa.
L’aspirant identificada amb DNI no pot ser admesa perquè ha presentat instancia fora de termini
i ha de constar a la llista exclosos.
Vist l’informe emès pel departament 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.

1.- Desestimar la sol·licitud d’admissió de l’aspirant identificat amb DNI ***379**Y en haver
efectuat el pagament de la taxa fora del termini establert a les bases i d’acord amb el que s’ha
exposat.
2.- Estimar la sol·licitud d’admissió de l’aspirant identificat amb DNI ***036**Y, en haver
aportat els documents que li mancaven i ser susceptible d’esmena.
3.- No admetre en el procediment de selecció a l’aspirant identificat amb DNI ***282**L, en
constar presentada la sol·licitud fora de termini i també el pagament de la taxa.
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Resolc:
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4.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses a participar en el procés de
selecció, via procediment ordinari d’un/a Tècnic/a d’Administració General següent:
Persones admeses:
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NOM
Torné Cano, Laura
Jiménez Garcia, Esther
Rates Fernández, Ignasi
Costa Rodríguez, Gemma
Salvador Ibáñez, Víctor
Sala Castellón, Núria
Rodríguez Tutusaus, Berta
Garcia Ramos, Gemma
Andaluz Barragán, Patricia María
Zapata Fernández, Isabel
Ciuraneta Catalan, Gisela-Gyana
Maymó Puig, Antoni
Molina Porcel, Marta
Pujol Garcés, Montserrat
Plata Fernández, Maite

DNI

CATALÀ

***547**V
***176**F
***167**V
***775**R
***170**F
***050**X
***945**L
***855**R
***770**D
***797**K
***517**B
***232**Q
***366**H
***092**H
***036**Y

Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
No exempt

Persones excloses:
Reg. E.
1223

NOM
El Hamdaoui El Hamdaoui, Hassnae

DNI
***893**E

2035

Cuadrado Teruel, Carme

***379**Y

2582

Torralbo Coromina, Noemí

***236**V

5347

ADDIT BLANCH, Luzdivina

***282**L

Motiu d’exclusió
Manca pagament taxes.
Base 3.2 i 3.3 e)
Manca pagament taxes
Base 3.2 i 3.3 e)
Manca pagament taxes
Base 3.2 i 3.3 e)
Instància i pagament
fora de termini Base 3

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
L’alcaldessa
Annabel Moreno Nogué

En dono fe, el secretari
Albert Mustarós Gel
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Reg. E.
1404-1408
1650
2135
2147
2229
2382
2399
2444
2449
2670
2747
2834
2862
2963
2938
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