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 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.
Ha transcorregut el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés
selectiu, 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.

Atès el que disposa l’apartat 4 de les bases reguladores del procés 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.

Annabel Moreno Nogué
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Vist l’informe emès per RRHH i Organització.
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Vistes les sol·licituds formulades per a participar en el procediment de selecció, es
constata que hi ha aspirants que reuneixen els requisits per a ser admesos a la
convocatòria i d’altres que no.

Pàg. 1-3

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, entre d’altres
d’una plaça de Tècnic/a d’Administració General.

CVE 2020025253

Pel Decret 537/2020, de 22 de maig, s’aixeca la suspensió 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.

Data 25-9-2020

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, estableixen la suspensió
de terminis processals, la suspensió de terminis administratius i la suspensió de terminis
de prescripció i caducitat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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, 14 de març
decretat per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

A

ANUNCI DE PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISSIONAL D’ADMESOS
EXCLOSOS DEL PROCÈS DE SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

i 8a52d09db0844306a5ade650bb7d09d0001
expedien https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
ts
Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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.

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

Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt

Reg. E.
1223

NOM
El Hamdaoui El Hamdaoui, Hassnae

DNI
***893**E

2035

Cuadrado Teruel, Carme

***379**Y

2582

Torralbo Coromina, Noemí

***236**V

2938

Plata Fernández, Maite

***036**Y

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)
Manca DNI, Títol, Base
3.3 a) i b)

2.- Atorgar als aspirants exclosos un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles
reclamacions.
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Persones excloses:

https://bop.diba.cat

Torné Cano, Laura
Jiménez Garcia, Esther
Rates Fernández, Ignasi
Costa Rodríguez, Gemma
Salvador Ibañez, 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

DNI

Pàg. 2-3

1404-1408
1650
2135
2147
2229
2382
2399
2444
2449
2670
2747
2834
2862
2963

NOM

CVE 2020025253

Reg. E.

Data 25-9-2020

Persones admeses:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses a participar en el
procediment per a la selecció via procediment ordinari d’un Tècnic/a d’Administració
General, Grup A1, següent:

A

Resolc:

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

8a52d09db0844306a5ade650bb7d09d0001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

3.- Determinar que cas que s’estimés alguna reclamació s’esmenarà la llista d’admesos i
exclosos i l’esmena es publicarà a la seu electrònica del web municipal.
4.- Elevar a definitiva aquesta llista provisional, sense necessitat de nova publicació, si
no s’hi presenten esmenes o reclamacions.

Actuarà com a secretària, la Sra. Mercè Salmeron Estrada, administrativa
adscrita a RRHH i Organització i com a suplent la Sra. Gemma Català,
Administrativa adscrita a RRHH i Organització
6.- Convocar l’òrgan de selecció, per a la realització de la primera prova, el dia 16 d’octubre

de 2020 a les 9:30 hores a l’edifici Calisay, Riera Pare Fita, 31 d’Arenys de Mar.
7.- Convocar a les persones aspirants admeses, el dia 16 d’octubre de 2020 a les 10:00
hores a l’edifici Calisay, Riera Pare Fita, 31 d’Arenys de Mar, per a la realització de la
primera prova; per la qual cosa hauran d’aportar el seu DNI/NIE.
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Pàg. 3-3

1. Titular: Sra. Teresa Icardo Paredes, TAG de Serveis Generals i suplent la
Sra. Núria Lorenzo TGA adscrita a RRHH i Organització.
2. Titular: Sr. Francesc Ortiz Amat de Ajuntament de Santa Susanna, i suplent
Elisenda Ruiz Iglesias Departament d'Educació ST del Maresme. Servei de
Personal Docent, designats per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya amb actuació a títol individual sense ostentar-ne la representació.

CVE 2020025253

Vocals:

Data 25-9-2020

1. President/a: el cap de RRHH i Organització, Sr. Jordi Puig Fernández i com
a suplent el Sr. Alberto Fosar Navarro, TAG adscrit a Secretaria

A

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

Estat d'elaboració: Original

