
ANUNCI

Per Decret d’Alcaldia 2021/1426, de 8 d’octubre, es va resoldre aprovar la llista provisional de persones 
admeses i excloses per a participar en el procediment de selecció per a la creació d’una borsa de treball 
d’agents de la policia local, per a nomenaments amb caràcter interí.

Finalitzat el termini de 10 dies hàbils per a la presentació de reclamacions i esmenes a la llista provisional  de 
persones admeses i excloses, s’han presentat les al·legacions/esmenes que tot seguit es relacionen: 

Núm. 
instància DNI Català

Motiu exclusió Documentació 
requerida Núm. instància

2021/9768 ***388**B EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa SI 2021/12658
2021/9777 ***807**W EXEMPT Base 3.3. a) manca còpia DNI

Base 3.3.b) manca titulació acadèmica exigida
Base 3.3.c) manca currículum vitae
Base 3.3.e) manca justificant taxa

SI 2021/12058

2021/9835
2021/9884
2021/11015

***157**D EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa NO 2021/12770

2021/9851 ***356**R EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa SI 2021/12659

2021/9880 ***673**A EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa SI 2021/12041
2021/12569

2021/9881 ***331**V EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa SI 2021/12361
2021/12650

2021/9933 ***501**F EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa SI 2021/12039

2021/10045
2021/10071

***702**S EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació acadèmica exigida SI 2021/12042

2021/10096 ***301**V EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa SI 2021/12048

2021/10113
2021/10428

***626**W EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa SI 2021/12218

2021/10156 ***558**T EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa
Base 3.3.b) manca titulació acadèmica exigida
 

SI 2021/12671

2021/10358 ***622**K EXEMPT Base 3.3.b) titulació acadèmica exigida SI 2021/12434
2021/12501

2021/10361 ***350**H EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació acadèmica exigida SI 2021/12364

2021/10382
2021/10783

***259**C NO EXEMPT Base 3.3.a) manca còpia DNI
Base 3.3.b) manca titulació acadèmica exigida

SI 2021/12451

2021/10405 ***639**D EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa SI 2021/12720

2021/10711 ***649**J EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació acadèmica exigida SI 2021/12036

2021/10714
2021/10923
2021/11014

***913**C EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació acadèmica exigida
Base 3.3.e) manca justificant taxa

SI 2021/12382
2021/12702
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2021/10807 ***249**Y EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa SI 2021/12610

2021/10816 ***583**E EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa SI 2021/12709

2021/10922 ***561**W EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa SI 2021/12619

2021/10942
2021/10943

***514**W EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa SI 2021/12670

2021/10945 ***442**J EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa SI 2021/12672
2021/12703

2021/10946 ***553**X EXEMPT Base 3.3.a) manca còpia DNI
Base 3.3.b) manca titulació acadèmica exigida
Base 3.3.3 c) manca currículum vitae
Base 3.3.e) manca justificant taxa

SI 2021/12354

2021/11021 ***031**R EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació acadèmica exigida SI 2021/12357

2021/11030 ***876**N EXEMPT Base 3.3.a) manca còpia DNI SI 2021/12259

2021/11041 ***240**K EXEMPT Base 3.3.a) manca còpia DNI
Base 3.3.b) manca titulació acadèmica exigida
Base 3.3.3 c) manca currículum vitae
Base 3.3.e) manca justificant taxa

SI 2021/12636

2021/11045 ***722**R EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació acadèmica exigida SI 2021/12264

2021/11047 ***923**H EXEMPT Base 3.3.e) manca justificant taxa SI 2021/12694

2021/11057 ***260**L EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació acadèmica exigida SI 2021/12432

2021/11074
2021/11140

***782**Q EXEMPT Base 3.3.a) manca còpia DNI
Base 3.3.b) manca titulació acadèmica exigida
Base 3.3.3 c) manca currículum vitae

SI 2021/12362
2021/12363

2021/11133 ***100**C EXEMPT Base 3.3.b) manca titulació acadèmica exigida
Base 3.3.3 c) manca currículum vitae

SI 2021/12091
2021/12566

Revisades, analitzades i estimades si escau les reclamacions presentades per les persones aspirants que figuren a 
la llista provisional com a excloses i per aquelles persones aspirants que han advertit deficiències i han sol·licitat 
esmenar-les, cal ara elevar-les la llista a definitiva.

D’acord amb l’apartat 12 de les bases reguladores, el fet de figurar en la llista definitiva d’aspirants no implica 
el reconeixement a les persones participants de la possessió dels requisits i condicions exigides en el 
procediment de selecció definits a la convocatòria ja que, si en el moment de ser proposada per al nomenament 
no presentés la documentació o no reunís els requisits exigits, no podrà ser nomenada i restaran anul·lades totes 
les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagués pogut incórrer per falsedat a la seva 
sol·licitud.

Raonaments Jurídics

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.

Article 56 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), de requisits generals per a poder 
participar en els processos selectius.

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

Codi Segur de Validació 9d382ab3d8f74748b31baeb6a373612a001

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
03

/1
1/

20
21

A
lc

al
d

es
sa

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


Tanmateix, és d’aplicació l’Art. 109 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 

Són d’aplicació les bases aprovades per acord de la Junta de Govern Local de 3 d’agost de 2021, modificat per 
decret d’alcaldia 2021/ 1186, de 20 d’agost, per avocació de la Junta de Govern Local.  

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 relatives a les places objecte de convocatòria 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 d’acord amb el que es detalla a la base tercer”. 

En aquest sentit, la base 3.2 estableix que, “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…..”

No obstant això, atès que l’abonament de les taxes no és un dels requisits generals establerts en l’article 56 del 
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP),  per a poder participar en els processos selectius, 
es considera que la manca d’abonament dins del termini de presentació de sol·licituds és un defecte esmenable 
dins del termini previst per a presentar al·legacions i esmenes a les llistes provisionals de persones admeses i 
excloses de participar en el procediment.

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.

Resolc:

1. Estimar les sol·licituds d’admissió de les persones aspirants que han aportat la documentació requerida dins 
del termini establert a tal efecte, i ser susceptible d’esmena.

2. Desestimar les sol·licituds d’admissió de les persones aspirants que no han aportat la documentació requerida 
dins del termini establert a tal efecte i excloure-les de participar en el procés. 

3. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses a participar en el procediment de selecció per a la 
creació d’una borsa de treball d’agents de la policia local, per a nomenaments amb caràcter interí, 
quines bases van ser aprovades per acord de la Junta de Govern Local el dia 3 d’agost de 2021, i modificades 
per decret d’alcaldia 2021/ 1186, de 20 d’agost.
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Llista definitiva de persones admeses: 

Núm. instància DNI Català.B2
2021/9741 ***833**A EXEMPT
2021/9746 ***678**B EXEMPT
2021/9748
2021/9751
2021/9958

***079**F EXEMPT

2021/9766
2021/10339

***932**S EXEMPT

2021/9767 ***610**Y EXEMPT
2021/9768 ***388**B EXEMPT
2021/9770 ***708**G EXEMPT
2021/9775 ***281**L EXEMPT
2021/9777

***807**W EXEMPT
2021/9778 ***932**C EXEMPT
2021/9800 ***123**Q EXEMPT
2021/9815 ***816**X EXEMPT
2021/9818 ***725**F EXEMPT
2021/9833
2021/10092

***710**S NO EXEMPT

2021/9842 ***866**B EXEMPT
2021/9846 ***298**P EXEMPT
2021/9848
2021/9850

***957**T NO EXEMPT

2021/9851 ***356**R EXEMPT
2021/9880 ***673**A EXEMPT
2021/9881 ***331**V EXEMPT
2021/9905 ***455**G EXEMPT
2021/9907 ***194**K EXEMPT
2021/9921 ***339**M EXEMPT
2021/9925 ***894**P EXEMPT
2021/9926 ***185**L EXEMPT
2021/9929 ***781**J EXEMPT
2021/9930
2021/10094

***213**W EXEMPT

2021/9932 ***439**H EXEMPT
2021/9933 ***501**F EXEMPT
2021/9937 ***487**T EXEMPT
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2021/9940
2021/10928

***846**R EXEMPT

2021/9988 ***012**Z EXEMPT
2021/10020
2021/10363
2021/10491

***750**F EXEMPT

2021/10043 ***164**Y EXEMPT
2021/10045
2021/10071

***702**S EXEMPT

2021/10055 ***584**V EXEMPT
2021/10096 ***301**V EXEMPT
2021/10100 ***249**Z EXEMPT
2021/10113
2021/10428

***626**W EXEMPT

2021/10132
2021/10435

***485**W EXEMPT

2021/10156 ***558**T EXEMPT

2021/10172
2021/10174

***546**D EXEMPT

2021/10186 ***831**X EXEMPT
2021/10192 ***838**S EXEMPT
2021/10263
2021/10316

***410**P EXEMPT

2021/10291 ***339**V EXEMPT
2021/10294 ***369**Y EXEMPT
2021/10338 ***459**C EXEMPT
2021/10358 ***622**K EXEMPT
2021/10361 ***350**H EXEMPT
2021/10364 ***710**Y EXEMPT
2021/10366 ***596**D EXEMPT
2021/10382
2021/10783

***259**C NO EXEMPT

2021/10399
2021/10400

***434**F EXEMPT

2021/10405 ***639**D EXEMPT
2021/10410
2021/10661

***725**P EXEMPT

2021/10425 ***429**L EXEMPT
2021/10426
2021/10479 ***204**F EXEMPT
2021/10427 ***853**H NO EXEMPT
2021/10432 ***526**P EXEMPT
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2021/10489 ***623**Q EXEMPT
2021/10507
2021/10514

***580**N EXEMPT

2021/10534 ***375**C EXEMPT
2021/10537 ***720**Q EXEMPT
2021/10641 ***096**L EXEMPT
2021/10700
2021/11036

***005**C EXEMPT

2021/10702 ***498**P EXEMPT
2021/10706 ***158**Y EXEMPT
2021/10707
2021/10784

***776**K EXEMPT

2021/10711 ***649**J EXEMPT
2021/10714
2021/10923
2021/11014

***913**C EXEMPT

2021/10766 ***349**Z EXEMPT
2021/10771 ***660**Y EXEMPT
2021/10786 ***136**Z EXEMPT
2021/10792 ***773**Q EXEMPT
2021/10801 ***277**K EXEMPT
2021/10805 ***531**Y EXEMPT
2021/10807 ***249**Y EXEMPT
2021/10816 ***583**E EXEMPT
2021/10849 ***117**M EXEMPT
2021/10853 ***592**F EXEMPT
2021/10881
2021/10900

***036**B EXEMPT

2021/10894 ***091**N EXEMPT
2021/10898 ***850**J EXEMPT
2021/10901 ***633**V EXEMPT
2021/10903 ***559**J EXEMPT
2021/10907 ***415**H EXEMPT
2021/10916 ***272**G EXEMPT
2021/10917 ***704**L NO EXEMPT
2021/10920 ***678**C EXEMPT
2021/10922 ***561**W EXEMPT
2021/10925 ***460**V EXEMPT
2021/10926 ***147**E EXEMPT
2021/10927 ***138**K EXEMPT
2021/10931 ***642**A EXEMPT
2021/10934 ***772**C EXEMPT
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2021/10936 ***934**F NO EXEMPT
2021/10938 ***456**C EXEMPT
2021/10939 ***027**F EXEMPT
2021/10942
2021/10943

***514**W EXEMPT

2021/10944 47157544T EXEMPT
2021/10945 ***442**J EXEMPT
2021/10946 ***553**X EXEMPT

2021/10983 ***842**W EXEMPT
2021/10986 ***596**C EXEMPT
2021/10995 ***316**C EXEMPT
2021/10996 ***972**R EXEMPT
2021/11019 ***414**V EXEMPT
2021/11021 ***031**R EXEMPT
2021/11028 ***953**Z EXEMPT
2021/11030 ***876**N EXEMPT
2021/11038 ***639**H EXEMPT
2021/11040 ***916**K EXEMPT
2021/11041 ***240**K EXEMPT

2021/11043 ***630**G EXEMPT
2021/11045 ***722**R EXEMPT
2021/11046 ***133**E EXEMPT
2021/11047 ***923**H EXEMPT
2021/11048 ***862**G NO EXEMPT
2021/11049 ***845** S EXEMPT
2021/11050 ***326**M EXEMPT
2021/11051 ***025**G EXEMPT
2021/11052 ***631**B EXEMPT
2021/11054 ***159**W EXEMPT
2021/11057 ***260**L EXEMPT
2021/11058 ***772**T EXEMPT
2021/11060 ***591**Y EXEMPT
2021/11061 ***263**E EXEMPT
2021/11062 ***783**Y EXEMPT
2021/11063 ***346**G EXEMPT
2021/11064 ***680**G EXEMPT
2021/11066 ***223**V EXEMPT
2021/11069
2021/11070

***346**E EXEMPT

2021/11071 ***825**S EXEMPT
2021/11072 ***976**T EXEMPT
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2021/11073 ***814**F EXEMPT
2021/11074
2021/11140

***782**Q EXEMPT

2021/11084 ***444**C EXEMPT
2021/11095 ***728**K EXEMPT
2021/11108 ***822**Q EXEMPT
2021/11114 ***193**D EXEMPT
2021/11119 ***895**J EXEMPT
2021/11133 ***100**C EXEMPT
2021/11136 ***706**D EXEMPT

Llista definitiva de persones excloses: 

Núm. instància DNI Català.B2
2021/9731

***714**C EXEMPT
2021/9781 ***890**R EXEMPT
2021/9835
2021/9884
2021/11015

***157**D EXEMPT

2021/9838 ***531**Q EXEMPT
2021/9844 ***803**H EXEMPT
2021/10210 ***764**E NO EXEMPT

2021/10273 ***495**D EXEMPT
2021/10359 ***030**A EXEMPT
2021/10532 ***726**R EXEMPT

2021/10704 ***415**H EXEMPT
2021/10847 ***995**V EXEMPT

2021/11055 ***386**R EXEMPT

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
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