
ANUNCI DE PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS EXCLOSOS 
DEL PROCÈS DE SELECCIÓ DE 3 NETEJADORS/ORES 

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, es van aixecar aquestes suspensions  i es van reprendre els 
terminis per a la tramitació dels procediments administratius que estaven suspesos i és per això 
que ha pogut continuar la tramitació dels procediments de selecció.

Això no obstant, pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, es va declarar novament l'estat 
d'alarma i pel Decret 956/2020 de 3 de novembre es va prorrogar fins a 9 de maig de 2021 per a 
contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, per la qual cosa, per decret 
d’alcaldia 2020/1552 de 5 de novembre es va declarar urgent i inajornable la tramitació dels 
procediments de selecció iniciats, per resultar necessari i inajornable 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.

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, entre d’altres, d’una plaça de Netejador/a via procediment 
ordinari i de dos places de la mateixa categoria, via procediment extraordinari, totes de règim 
laboral.

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 el procediment de selecció, es constata que 
tots els aspirants reuneixen els requisits per a ser admesos a la convocatòria.

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

Codi Segur de Validació 892a1b8f830c4291bac93c1a13884560001

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
01

/0
6/

20
21

A
lc

al
d

es
sa

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


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 als aspirants exclosos o per esmenar defectes que s’hagin 
observat i s’assenyalarà la data, hora i el lloc de començament de les proves, així com la 
composició del tribunal qualificador.

És per això que, 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, de28 
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 Netejador/a, de règim laboral, següent:

Persones admeses:

Reg. E. DNI CATALÀ

1762 ***201**C Exempt

2063 ***604**A No exempt

2223 ***235**K No exempt

2372-2592 ***808**Q No exempt

2428 ***318**G No exempt

2437-3250 ***330**Y No exempt

2599-2697 ***355**P No exempt

2726 ***971**R No exempt

2759 ***249**X Exempt

2792-2790 ***490**W No exempt

2804 ***809**M No exempt

2840 ***324**Y Exempt

2869 ***375**F Exempt

2905 ***585**W Exempt

2906 ***098**S No exempt

Persones excloses: Cap

2.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses a participar en el procediment per 
a la selecció via procediment extraordinari de dos Netejadors/ores, de règim laboral, següent:

Persones admeses:

Reg. E. DNI CATALÀ
1761 ***201**C Exempt
1940 ***186**G Exempt
2001 ***963**K No exempt
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2064 ***604**A No exempt
2373 ***808**Q No exempt
2426 ***318**G No exempt

2603-2697 ***355**P No exempt
2661 ***311**N No exempt
2727 ***971**R No exempt
2790 ***490**W No exempt
2808 ***809**M No exempt
2841 ***324**Y Exempt
2875 ***375**F Exempt

2901-2910 ***585**W Exempt
2903 ***098**S No exempt

Persones excloses: Cap

2.- Elevar a definitives aquestes llistes provisionals, sense necessitat de nova publicació, si no s’hi 
presenten esmenes o reclamacions.

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

President/a: el cap de RRHH i Organització de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Sr. Jordi Puig 
Fernández i com a suplent la Sra. Montse Altès Dias, coordinadora de serveis socials de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
Vocals:

1. Titular: Sra. Gemma Solà Jaurés, Infermera de la Residència geriàtrica municipal i 
suplent la Sra. Verònica Fernández Sánchez, Infermera de la Residència Geriàtrica 
municipal.

2. Titular: Sr. Oscar Sayago Montalés, de l’Ajuntament de Premià de Mar, i suplent la Sr/a. 
Núria Espel Trias, de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, ambdos designats per l’Escola 
d’Administració pública de Catalunya 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.

4.- Convocar l’òrgan de selecció, per iniciar el procediment, el dia 17 de juny de 2021 a les 
9.00 hores a l’Edifici Xifré – C. Auterive, s/n d’Arenys de Mar.

5.- Convocar les persones aspirants admeses, el dia 17 de juny de 2021 a les 9.30 hores a a 
l’Edifici Xifré – C. Auterive, s/n d’Arenys de Mar, per a la realització de la primera prova.

6.- 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.
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 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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