Expedient 2021/4843
ANUNCI

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.
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 i excloses a participar en el 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 la categoria Oficial 1a , Grup
Assimilat C2, següent:

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-5

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.

CVE 202210038893

Ha transcorregut el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu,
de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Data 9-3-2022

Les bases del procés es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web municipal el dia 27 de gener de 2022.

A

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de desembre de 2021, adoptà
entre d'altres l’acord d'aprovació de les bases i de la convocatòria per constituir una borsa de
treball de les categories Oficial 1a Pintor, Paleta i Jardiner i Oficial 2a Pintor Paleta i Jardiner
(PRP2021/1033).

Persones admeses:
DNI
***831**
2022/1071
R
2022/1628 ***018**
2022/2103 B
***332**
N
***608**
2022/2272
Q
2022/2134

Català
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt

Persones excloses:

B
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No exempt

Especialitat Paleta
Persones admeses:
Entrada

DNI
Català
***989**
2022/1563
No exempt
H
2022/2377 ***056**C Exempt
Persones excloses: Cap
Especialitat Pintor
Persones admeses:
Entrada
2022/1385
2022/2132
2022/2292
2022/3519

DNI
***484**
F
***332**
N
***858**
E
***224**
M

Català
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt

Persones excloses:

07/03/2022 Alcaldessa

Cap
2.- Aprovar la llista provisional de persones admeses a participar en el 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 la categoria Oficial 2a, Grup
Assimilat C2, següent:
Especialitat Jardiner
Persones admeses:
DNI

Català

2022/1072 ***831**R

Exempt

B
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Entrada

A

***367**
M
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2022/2252
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2022/2206 ***264**V No exempt

Motiu d’exclusió
Manca de titulació
especifica exigida en
l’Annex corresponent a la
categoria– Base 2.c)
Manca de titulació
específica exigida en
l’Annex corresponent a la
categoria – Base 2.c)
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Català

Data 9-3-2022

DNI

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entrada
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No exempt

***018**B

Exempt

***390**X

Exempt

***514**R

No exempt

Persones excloses:
Entrada

DNI

Català

2022/2208 ***264**V No exempt

2022/2261 ***688**G Exempt

Motiu d’exclusió
Manca de titulació
específica exigida en
l’Annex corresponent a
la categoria – Base 2.c)
Manca justificant
pagament taxa

Especialitat Paleta
Persones admeses:
Entrada

DNI

DNI
***991**
2022/1881 38799161R
R
***428**
2022/2356 43542881V
V

Català
Exempt
Exempt

Persones excloses:
Entrada

DNI

Català

2022/1698 ***485**Y No exempt

Motiu d’exclusió
Manca de titulació
específica exigida en
l’Annex corresponent a
la categoria – Base 2.c)

Especialitat Pintor

Entrada
DNI
2022/1414 ***390**
2022/1656 X
***858**
2022/2293
E
***224**
2022/2368
M

Català
Exempt
Exempt
Exempt

B

Annabel Moreno Nogué

Signatura 1 de 1

07/03/2022 Alcaldessa

Persones admeses:
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Exempt
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2022/2319 ***683**V

CVE 202210038893

Exempt

Data 9-3-2022

2022/2204 ***287**M

A

***284**L

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2022/1081
2022/1627
2022/2103
2022/1414
2022/1656
2022/2024
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Persones excloses: Cap
3.- Atorgar als aspirants exclosos un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles
reclamacions.

Vocals:
Titular: Sr. Joan Pascual Heras, cap dels serveis municipals de l’Ajuntament d’Arenys de
Mar i suplent la Sra. Ines Malleu i Gispert Arquitecta tècnica de l’Ajuntament d’Arenys
de Mar
Titular: Sr. Josep L. Muñoz Hidalgo, Secretaria Ajuntament d’Arenys de Munt i suplent
el Sr. Salvador Cano Navarro, Patronat de Cultura Educació Infantil i Joventut,
Ajuntament de les Franqueses del Vallès, designats per l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya amb actuació a títol individual sense ostentar-ne la representació.
Actuarà com a secretària la Sra. Mercè Salmeron Estrada administrativa de RRHH i
Organització de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, i com a suplent, la Sra. Gemma Català
Sabaté, administrativa adscrita a RRHH i Organització de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
b)En el 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 la
categoria Oficial 2a, Grup Assimilat C2:
President/a: El Sr. Jordi Puig Fernández, cap de RRHH i Organització de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar i com a suplent la Sra. Núria Lorenzo Bonfil, TGA adscrita a RRHH i
Organització de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
Titular: Sr. Joan Pascual Heras, cap dels serveis municipals de l’Ajuntament d’Arenys de
Mar i suplent la Sra. Ines Malleu i Gispert Arquitecta tècnica de l’Ajuntament d’Arenys
de Mar
Titular: Sr. Emili Maicas Guillén Manteniment Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona i suplent el Sr. José Antonio González Izquierdo, Planificació i Territori
Ajuntament de La Llagosta, designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
amb actuació a títol individual sense ostentar-ne la representació.
Actuarà com a secretària, la Sra. Mercè Salmeron Estrada administrativa de RRHH i
Organització de l’Ajuntament d’Arenys de Mar i com a suplent, la Sra. Gemma Català
Sabaté, administrativa adscrita a RRHH i Organització de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
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Vocals:
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President/a: El Sr. Jordi Puig Fernández, cap de RRHH i Organització de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar i com a suplent la Sra. Núria Lorenzo Bonfil, TGA adscrita a RRHH i
Organització de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

CVE 202210038893

a) En el 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 la
categoria Oficial 1a, Grup Assimilat C2:

Data 9-3-2022

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

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

5.- Elevar a definitiva aquesta llista provisional, sense necessitat de nova publicació, si no s’hi
presenten esmenes o reclamacions.

A

4.- 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.
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Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
L’Alcaldessa
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 9-3-2022
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Annabel Moreno i Nogué

https://bop.diba.cat

1a prova. Prova de coneixements de català
Data: 28 de març de 2022
Hora: 9.00h
Lloc: Ajuntament d’Arenys de Mar. Riera Bisbe Pol, 8

A

7.- Determinar l’inici de les proves del procés selectiu per constituir una borsa d’ Oficials 1a i
Oficials 2a, grups assimilats C2, i la convocatòria dels respectius òrgans de selecció i aspirants
admesos que no hagin acreditat disposar del nivell de català exigit:
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