PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL PER A COBRIR TEMPORALMENT VACANTS SOBREVINGUDES O
SUBSTITUCIONS DE PERSONAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL, DE CATEGORIA OFICIAL 1a, GRUP ASSIMILAT AP
ANUNCI CONVOCATÒRIA PRIMERA PROVA
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 7/02/2020, es va
publicar, entre d’altres, la llista provisional de persones admeses i excloses per a
participar en el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir
temporalment vacants sobrevingudes o substitucions de personal de la plantilla de
personal laboral, de la categoria Oficial 1a, Grup Assimilat C2.
Finalitzat el període d’esmenes i reclamacions, la llista definitiva de persones admeses i
excloses per a participar en aquest procés de selecció, es va aprovar per decret
d’alcaldia 2020/290, de 28 de febrer.
L’inici d’aquest procediment, va quedar en suspens degut a l’estat d’alarma decretat
mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel 465/2020 de 17 de
març, dictats per a gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Pel Decret 537/2020, de 22 de maig, es van aixecar aquestes suspensions i això ha
permés reprendre 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.
Això no obstant, pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, es va declarar novament
l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
Per decret d’alcaldia 2020/1552 de 5 de novembre s’ha declarat urgent i inajornable, en
d’altres, la tramitació del procediment de selecció per a la constitució d’una borsa de
categoria Oficial 1a, perquè resulta necessari i inajornable donar continuïtat als
processos en marxa 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.

Primera prova: exercici teòric i pràctic
Data: 23 de març de 2021
Hora: 9:30h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Riera Bisbe Pol, 8, 1a
planta
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És per això, que ES CONVOCA a les persones admeses per a participar en aquest
procés, relacionades a l’annex adjunt, d’acord amb el següent:
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Persones admeses:
Reg. E.
15139
15168
15590
15800
15847
15928
16030

NOM
Lluis Canaletas Savé
Armand Estengre Maresma
Marc Pujol Bartres
Juan Pérez Garcia
Vanessa Caldera Prades
Marc Buch Sors
Antonio Escolar Hernandez

DNI
***098**Z
***438**R
***632**C
***989**H
***512**S
***170**T
***148**X

CATALÀ
Exempt
No exempt
Exempt
No exempt
Exempt
Exempt
No exempt

Persones excloses:
Reg. E.

NOM

16029 Cristobal Pulido Tavira

DNI

Motiu d’exclusió
Manca de la titulació acadèmica
***022** específica indicada a l’Annex
P corresponent base 2 c)
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Les persones participants 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.
 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
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protocol d’actuació establert pel servei de prevenció de l’organització, i seguir 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.

A la data de la signatura electrònica
L’Alcaldessa
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

221cd343416b420b9d466570348969f4001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

