ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de maig de 2021, va aprovar la
convocatòria i les bases per a proveir mitjançant concurs específic de mèrits, el lloc de treball de
cap de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
Les bases i la convocatòria del procés van ser publicades al tauler d’edictes de la seu electrònica de
la corporació en data 26 de maig de 2021, al DOGC núm. 8421, de 31 de maig de 2021, i al BOPB
de 2 de juny de 2021.
Ha transcorregut el termini de 10 dies hàbils de presentació de sol·licituds per prendre part en el
procés de provisió del lloc de treball, comptats a partir de l’endemà de l’última de les publicacions
de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial del a Província de Barcelona i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, establert en la base 4.
D’acord amb la base 4, finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’alcaldia ha de dictar
resolució en el termini màxim de 5 dies hàbils per a declarar aprovada la relació de persones
aspirants admeses i excloses, designar els membres de la comissió d’avaluació, i la data, hora i lloc
de la valoració de mèrits. Aquesta resolució s’ha de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web
municipal, i es concedirà 10 dies hàbils per a presentar esmenes i possibles reclamacions.
Vistes les sol·licituds formulades per a participar en el procés de provisió del lloc de treball, es
constata que les dues persones aspirants reuneixen els requisits per a ser admesos a la convocatòria.
És per tot 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, 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 a participar en el procés de provisió del lloc de
treball de Cap de Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
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Persones admeses:

Reg. Entrada

2021/6899
2021/7111
2021/7097
2021/7092
2021/7096

DNI

***332**V
***247**B

Persones excloses:
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Cap persona exclosa
2.- Elevar a definitiva aquesta llista provisional, sense necessitat de nova publicació, si no s’hi
presenten esmenes o reclamacions dins del termini previst a tal efecte.
3.- Nomenar a les següents persones com a membres de la comissió d’avaluació:
President/a: L’interventor municipal, senyor Rubén Bustamante Iglesias, i com a suplent, la Sra.
Teresa Clapés Ruscalleda, TAE del departament d’Intervenció de l’Ajuntament.
Vocals:
1. Titular: La TAG de Serveis Generals, senyora Teresa Icardo Paredes, i com a suplent, Sr. Antonio
Moreno Baza, secretari municipal.
2. Titular: El senyor Francesc Ortiz Amat, de l’Ajuntament de Santa Susanna, i com a suplent, el senyor
Alexis Serrano Méndez, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ambdós designats
per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya a títol individual, sense ostentar-ne la representació.

Actuarà com a secretària la senyora Mercè Salmerón Estrada, i com a suplent, la Sra. Gemma
Català Sabaté, administratives adscrites al departament de RRHH i Organització de l’Ajuntament.
4.- Convocar la comissió d’avaluació per a dur a terme la valoració dels mèrits el dia 8 de juliol de
2021, a les 9:00 hores, a la sala de Plens de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Riera Bisbe Pol, 8.
Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
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L’Alcaldessa
Annabel Moreno i Nogué
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