
 
   
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR 

 

Anunci d’aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses. 

Per decret d’Alcaldia de data 28/02/2023 s’ha aprovat la llista provisional de persones admeses 

i excloses de la convocatòria 04L EST_CO Oficial segona Enterrador/a del procés selectiu 

d’estabilització per a la cobertura definitiva d’una plaça de personal laboral de la categoria 

Oficial segona Enterrador/a, assimilada a C2, amb el següent contingut literal: 

 

“Antecedents 

Per decret d’Alcaldia, núm. 2022/1916, de 16 de desembre es van aprovar les bases reguladores 

i convocatòria mitjançant concurs oposició corresponent, entre d’altres, a una plaça de 

personal laboral, categoria Oficial segona Enterrador/a, assimilada C2, inclosa a l’oferta pública 

d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

 

Les bases reguladores del procés selectiu han estat publicades al BOPB de data 20 de 

desembre de 2022 i l’anunci al DOGC, núm. 8819, de 23 de desembre de 2022. 

 

Vist que el dia 24 de gener de 2023 va finalitzar el termini per poder presentar les sol·licituds 

per participar a la convocatòria del procés selectiu. 

 

Vist l’informe de la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de 

Barcelona que, en virtut de l’encomanda de gestió realitzada mitjançant conveni subscrit entre 

la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Arenys de Mar en data 9 de gener de 2023 i publicat 

al BOPB de data 11 de gener de 2023, ha procedit a la qualificació de la documentació 

presentada per les persones aspirants envers l’acreditació dels requisits de participació. 

 

Fonaments de dret 

1. Bases reguladores del procés selectiu publicades al BOPB de data 20 de desembre de 

2022 

2. Art. 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text re-

fós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

3. Art. 53, h) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

4. Art. 78 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 

servei de les entitats locals. 



 
   
 

Resolc 

Primer. Aprovar la llista provisional de persones d’admeses i excloses per a la convocatòria 

pública 04L EST_CO, Oficial segona Enterrador/a, del procés selectiu corresponent a una plaça 

de personal laboral, categoria Oficial segona Enterrador/a, assimilada a C2, inclosa a l’oferta 

pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

 

ADMESOS/ES: 

No s’ha admès a cap aspirant 

 

EXCLOSOS/ES 

DNI/NIE COGNOMS I 

NOM 

NIVELL DE 

CATALÀ (C1) 

NIVELL CAS-

TELLÀ (C2) 

CAUSA 

EXCLUSIÓ 

***7453** 

 Essoulh, Youniss NO ACREDITA 
NO ACREDITA 

7 

 

Causes d’exclusió: 

(1) Manca acreditar titulació acadèmica requerida  

(3) Manca còpia DNI  

(4) Manca declaració responsable signada 

(6) Manca certificat negatiu delictes de naturalesa sexual 

(7) Manca acreditar pagament de la taxa 

 

Les persones aspirants excloses i les omeses per no figurar en la llista provisional de persones 

admeses i excloses tenen termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de 

la present Resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament per formular reclamacions i fer les 

esmenes de defectes que hagin motivat la no admissió o l’omissió en les llistes.  

 

Les al·legacions i esmenes que es formulin s’adreçaran a l’Alcaldia de l’Ajuntament. 

 

Les persones aspirants que, dins del termini indicat, no presentin al·legacions o realitzin les 

esmenes justificant el seu dret a ser incloses en la relació d’admesos/es, queden excloses de la 

participació en el procés selectiu. 

 

Finalitzat el referit termini de 10 dies, en defecte d’al·legacions i esmenes, la llista provisional 

esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució, i s’obrirà a partir del dia següent a la 



 
   
finalització dels 10 dies el termini de dos mesos per interposar  demanda davant de la 

jurisdicció social. 

 

Segon. Disposar que per resolució d’Alcaldia es determinarà la composició nominativa del 

tribunal així com la data de la seva constitució i la data de realització de la prova de nivell de 

català, si escau, la qual cosa serà oportunament comunicada mitjançant anunci a la seu 

electrònica. 

 

D’acord amb la previsió continguda a la base 6.8 de les reguladores del procés selectiu el 

tribunal seleccionador podrà constituir-se i celebrar les seves sessions, adoptar acords i 

remetre les actes a distància. 

 

Tercer. Disposar la publicació de l’anunci corresponent a la present resolució a la seu  

electrònica de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.” 

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica 

 


