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A N U N C I

En data 1 de juliol de 2020, he dictat el Decret d’Alcaldia que es transcriu literalment:

“DECRET D’ALCALDIA                               Núm. resolució: 2020/192 

Aprovant la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu
Pla d’ocupació local 2020

Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2020 es van aprovar les 
bases i la convocatòria per a la selecció de les persones a contractar en el marc del 
Pla d’Ocupació Local 2020, subvencionat per la Diputació de Barcelona  “Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”.

Mitjançant Decret d’Alcaldia 2020/180 de data 22 de juny de 2020 es va aprovar 
provisionalment el llistat de persones aspirants admeses i excloses, atorgant un termini
de 5 dies hàbils per esmenar defectes en la sol·licitud.

Vista la documentació presentada segons instància amb número de registre 
3128/2020 i 3157/2020.

Per tot lo exposat i en base a les atribucions que tinc conferides,

HE RESOLT

PRIMER.  Declarar aprovada  definitivament la llista de persones aspirants admeses i 
exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió, dels que han presentat sol·licitud per 
participar en el procés selectiu de l'esmentada convocatòria, per al lloc de treball 
OPERARI/ÀRIA DE BRIGADES MUNICIPALS

Persones admeses

REGISTRE DNI CATALÀ
2774 ***2623** NO exempt
2777 ***8694** NO exempta
2786 ***4142** Exempt
2793 ***8613** Exempt
2799 ***1270** Exempta

2872/2957 ***2137** NO exempt
2901 ***6986** Exempt
2910 ***4402** NO exempt
2924 X**8263** Exempt
2941 ***4179** Exempt
2952 ***3887** Exempta
2997 ***8118** Exempt

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:

Codi Segur de Validació 63b6e9a92cfd4c1faf7cf56637ab1fcd001

Url de validació https://seu.martorelles.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original
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REGISTRE DNI CATALÀ
3000 ***7156** Exempt
3001 ***7058** NO exempt
3009 ***0643** NO exempt

Persones excloses

REGISTRE DNI CATALÀ Motiu d’exclusió

2770 ***4159** NO exempta
 Manca acreditació conforme no està donada d’alta en 

cap dels règims de la seguretat social (cal presentar 
informe de vida laboral actualitzat)

2771 ***3369** NO exempta
 Manca acreditació conforme no està donada d’alta en 

cap dels règims de la seguretat social (cal presentar 
informe de vida laboral actualitzat)

2791 ***2459** NO exempta
 Manca acreditació conforme no està donada d’alta en 

cap dels règims de la seguretat social (cal presentar 
informe de vida laboral actualitzat)

2986 ***7006** NO exempta

 Manca acreditació de la situació administrativa de 
desocupat. Cal presentar document “Informació sobre la 
situació laboral i la situació administrativa actual”.  

 Manca acreditació conforme no està donada d’alta en 
cap dels règims de la seguretat social (cal presentar 
informe de vida laboral actualitzat)

3010 ***7781** Exempt
 Manca acreditació conforme no està donat d’alta en cap 

dels règims de la seguretat social (cal presentar informe 
de vida laboral actualitzat)

3013 ***2679** NO exempta

 Manca acreditació de la situació administrativa de 
desocupat. Cal presentar document “Informació sobre la 
situació laboral i la situació administrativa actual”.  

 Manca acreditació conforme no està donada d’alta en 
cap dels règims de la seguretat social (cal presentar 
informe de vida laboral actualitzat)

3017 X**3060** NO exempt

 Manca acreditació de la titulació requerida o experiència 
d’1 any en treballs similars

 Manca acreditació de la situació administrativa de 
desocupat. Cal presentar document “Informació sobre la 
situació laboral i la situació administrativa actual”.  

 Manca acreditació conforme no està donat d’alta en cap 
dels règims de la seguretat social (cal presentar informe 
de vida laboral actualitzat)

SEGON.  Declarar aprovada definitivament la llista de persones aspirants admeses i 
excloses, amb indicació dels motius d’exclusió, dels que han presentat sol·licitud per 
participar en el procés selectiu de l'esmentada convocatòria, per al lloc de treball de 
CONDUCTOR/A DE VEHICLE ADAPTAT DE SERVEIS SOCIALS I SUPORT 
LOGÍSTIC A LES ÀREES DE SERVEIS PERSONALS

Persones admeses

REGISTRE DNI CATALÀ CARNET
2786 ***4142** Exempt SI
2793 ***8613** Exempt SI

2872/2957 ***2137** NO exempt SI
2910 ***4402** NO exempt SI

REGISTRE DNI CATALÀ CARNET
2924 X**826** Exempt SI
2941 ***4179** Exempt SI
2987 ***3811** Exempt SI

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:

Codi Segur de Validació 63b6e9a92cfd4c1faf7cf56637ab1fcd001

Url de validació https://seu.martorelles.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original
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Persones excloses

REGISTRE DNI CATALÀ Motiu d’exclusió

2707 ***1419** Exempt
 Manca acreditació conforme no està donada d’alta en 

cap dels règims de la seguretat social (cal presentar 
informe de vida laboral actualitzat)

2771 ***3369** NO exempta
 Manca acreditació conforme no està donada d’alta en 

cap dels règims de la seguretat social (cal presentar 
informe de vida laboral actualitzat)

2791 ***2459** NO exempta
 Manca acreditació conforme no està donada d’alta en 

cap dels règims de la seguretat social (cal presentar 
informe de vida laboral actualitzat)

2952 ***3887** Exempta  Manca acreditació que disposa del permís de conduir 
classe B vigent

2986 ***7006** NO exempta

 Manca acreditació de la situació administrativa de 
desocupat. Cal presentar document “Informació sobre la 
situació laboral i la situació administrativa actual”.  

 Manca acreditació conforme no està donada d’alta en 
cap dels règims de la seguretat social (cal presentar 
informe de vida laboral actualitzat)

3010 ***7781** Exempt
 Manca acreditació conforme no està donat d’alta en cap 

dels règims de la seguretat social (cal presentar informe 
de vida laboral actualitzat)

3013 ***2679** NO exempta

 Manca acreditació de la situació administrativa de 
desocupat. Cal presentar document “Informació sobre la 
situació laboral i la situació administrativa actual”.  

 Manca acreditació conforme no està donada d’alta en 
cap dels règims de la seguretat social (cal presentar 
informe de vida laboral actualitzat)

3020 ***2698** NO exempt
 Manca acreditació conforme no està donat d’alta en cap 

dels règims de la seguretat social (cal presentar informe 
de vida laboral actualitzat)

TERCER.  Reiterar la convocatòria a les persones aspirants admeses en crida única 
per realitzar el procés de selecció el dia  6 de juliol de 2020, a les 11.00 hores, al 
gimnàs de l’Escola Les Pruneres (carrer Lleida, s/n – 08107 Martorelles) per tal de 
realitzar les proves que es relacionen a continuació:

Prova de coneixements i prova de llengua catalana

Dilluns 6 de juliol de 2020
Hora: 11.00 hores
Lloc: Gimnàs de l’Escola Les Pruneres

QUART. La no presentació en el dia assenyalat provocarà l’exclusió del procés 
selectiu. Les persones aspirants han d’identificar-se mitjançant el DNI.
CINQUÈ. Degut a la situació sanitària causada per la COVID-19, serà obligatori l’ús de 
mascareta durant la realització de les proves selectives, i es prendrà mesura de 
temperatura alhora d’accedir al recinte.

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:

Codi Segur de Validació 63b6e9a92cfd4c1faf7cf56637ab1fcd001

Url de validació https://seu.martorelles.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original
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Les persones aspirants han de portar els seus propis estris per dur a terme les proves 
selectives (boli, llapis, goma, tippex, …).

SISÈ. El presents acords i  anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es 
publicaran  al tauler d'anuncis e-tauler i a la web www.martorelles.cat.”

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'Ajuntament que determinin la impossibilitat de 
continuar en el procés selectiu o produeixin indefensió, els interessats podran interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos 
mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, o el potestatiu de reposició de 
conformitat amb els articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa, i els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre del Procediment administratiu 
comú de les administracions públiques

Martorelles, a data de la signatura electrònica

L’alcalde
Marc Candela Callado

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:

Codi Segur de Validació 63b6e9a92cfd4c1faf7cf56637ab1fcd001

Url de validació https://seu.martorelles.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

c 
C

an
d

el
a 

C
al

la
d

o
01

/0
7/

20
20

A
L

C
A

L
D

E

https://seu.martorelles.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

		2020-07-01T13:12:16+0200
	Segell d'organ




