
AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, sobre l’aprovació de la llista provisional 
d’admesos/es i exclosos/es a la convocatòria dels Plans d’Ocupació 2019 per a la 
contractació personal de 10 persones per a la realització de diferents projectes.

Per Resolució de l’alcaldia de data 22 de març de 2019, s’ha aprovat la llista provisional 
d’admesos/es i exclosos/es a l’esmentat Pla d’Ocupació conforme al text que seguidament 
es transcriu:

“Identificació de l’expedient

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es a la convocatòria dels Plans d’Ocupació 2019 
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, per a la contractació temporal de 10 persones 
per a la realització dels diferents projectes, conforme a la resolució de l’alcaldia núm. 
2019/258, de data 27 de febrer de 2019.

Relació de fets

1.- De caràcter provisional i aprovatòria de la llista d’admesos/es i exclosos/es a la 
convocatòria per a la contractació temporal, pel termini de 6 mesos a jornada complerta / 12 
mesos a mitja jornada, de 10 treballadors/es, en diferents especialitats per a la realització 
temporal de diversos projectes que seguidament es detallen:

PROJECTES:

Àrea de Cultura:

- DINAMITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PALAU-SOLITÀ I 
PLEGAMANS.
Objectiu del projecte: Dinamització de la Biblioteca municipal i actualització i 
catalogació del seu fons i la creació d’un servei especialitzat i adreçat a la població 
infantil i juvenil de Palau-solità i Plegamans.
Llocs de Treball: 1 plaça de Tècnic/a Auxiliar  per a la dinamització de la Biblioteca.

Àrea de Via Pública:

- MANTENIMENT D’ENLLUMENAT PÚBLIC I D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES A 
EDIFICIS MUNICIPALS. 
Objectiu del projecte: Millora substancial de l’enllumenat públic i de les instal·lacions 
dels edificis.
Llocs de Treball: 1 plaça d’Oficial Electricista.



- MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS I REPARACIONS EN 
VORERES DEL MUNICIPI. AJUT ALS OFICIALS DE LA BRIGADA EN LES FEINES 
A DESENVOLUPAR.
Objectiu del projecte: Millora substancial de l’accessibilitat, eliminant elements del 
paviment perillosos pels vianants.
Llocs de Treball: 2 places de Peons de Paleteria.

                          
Àrea d’Atenció al Ciutadà:

- RECOLZAMENT AL SERVEI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ.
Objectiu del projecte: Recolzament al Servei d’Atenció al Ciutadà en un moment de 
transformació de la tramitació administrativa cap al sistema digital integral.
Llocs de Treball: 1 Plaça d’Auxiliar administratiu/va.

Àrea de Medi ambient:

- MANTENIMENT I MILLORA D’ÀREES PERIURBANES I ZONES VERDES 
MUNICIPALS.
Objectiu del projecte: Millores en la gestió del manteniment de l’espai verd públic.
Llocs de Treball: 2 places de peons de Jardineria 

Àrea d’Educació:
 

- EDUCADORA DE SUPORT ESCOLES BRESSOL. 
Objectiu del projecte: Suport a les educadores de les dues escoles bressol en totes 
les tasques amb els nen/es: activitats en general així com en els serveis 
complementaris com l’acollida i la permanència del migdia (menjador i dormitori).
Llocs de Treball: 1 plaça d’Educador/a Escola Bressol. 

- SUPORT ADMINISTRATIU A LES ESCOLES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI 
Objectiu del projecte: Suport administratiu a les escoles de primària del municipi, ús 
del programa de les biblioteques dels centres educatius, suport a programes i 
realització d’informes.
Llocs de Treball: 1 plaça de Tècnic/a Auxiliar  per a la dinamització de la Biblioteca.

Àrea d’Esports:

- CONSERGERIA I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS.
Objectiu del projecte: Manteniment, control i ús dels espais esportius municipals. 
Llocs de Treball: 1 plaça d’Operari conserge/manteniment per a instal·lacions 
esportives municipals. 

2.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies sol·licitant participar en la convocatòria de 
referència conforme a les bases, aprovades per Resolució de l’alcaldia núm. 2019/258, de 
data 27 de febrer de 2019.

Fonament de dret



1.- Vista la normativa vigent en la matèria i les atribucions que aquesta m’atorga segons 
l’article 53.1.b) del DL 2/2003 pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei municipal i de Règim 
Local de Catalunya.

2.- Atès el contingut de les Bases aprovades en els Projectes dels Plans d’Ocupació 2019, 
convocades i examinades les sol·licituds de participació, revisats els requisits d’accés i la 
documentació aportada.

3.- Vist l’informe núm. 23/2019, emès per les tècniques del Servei d’Ocupació i Empresa de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

4.- Vist que en el punt 10. de les bases de la convocatòria, s’estableix com a data màxima 
per a presentar documents o possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que 
pugui tenir la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, el dia 27 de març de 2019.
 

Per tant resolc:

1.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es a l’esmentada 
convocatòria, restant de la següent manera:

Admesos/es i exclosos/es: (el llistat s’ha efectuat fent constar les quatre últimes xifres i 
lletra del DNI de cada aspirant).

La documentació requerida o motiu d’exclusió s’indica en el seu apartat.

LLISTAT PERSONES ADMESES/NO ADMESES

Document 
Identificatiu

Lloc de treball 1 Admès/
a
Plaça 1

Lloc de treball 2 Admès
/a 
plaça 2

4322J Auxiliar-
dinamitzador de 
biblioteca

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

0779F Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí  

0252C Conserge/mantenim
ent d'instal.lacions 
municipals

Sí  

0724A Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 



5558T Conserge/mantenim
ent d'instal.lacions 
municipals

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

7737E Conserge/mantenim
ent d'instal.lacions 
municipals

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 

1004V Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí Conserge/mantenime
nt d'instal.lacions 
municipals

Sí 

5244T Conserge/mantenim
ent d'instal.lacions 
municipals

Sí   

8037D Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Auxiliar-dinamitzador 
de biblioteca

Sí 

5740R Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 

5871H Conserge/mantenim
ent d'instal.lacions 
municipals

Sí  

2536F Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 

8609X Oficial d'electricitat Sí  

6110L Conserge/mantenim
ent d'instal.lacions 
municipals

Sí Oficial d'electricitat Sí 

8851V Conserge/mantenim
ent d'instal.lacions 
municipals

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 

498G Auxiliar-
dinamitzador de 
biblioteca

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

6153N Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 



6185K Auxiliar-
dinamitzador de 
biblioteca

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

7291N Conserge/mantenim
ent d'instal.lacions 
municipals

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 

5594R Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí 

9220N Conserge/mantenim
ent d'instal.lacions 
municipals

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 

8851A Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

8753Q Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Auxiliar-dinamitzador 
de biblioteca

Sí 

3494Y Auxiliar-
dinamitzador de 
biblioteca

Sí  

8526D Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

0924W Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Conserge/mantenime
nt d'instal.lacions 
municipals

Sí 

4910S Auxiliar-
dinamitzador de 
biblioteca

Sí  

1315H Auxiliar-
dinamitzador de 
biblioteca

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

4461S Conserge/mantenim
ent d'instal.lacions 
municipals

Sí  

7776L Auxiliar-
dinamitzador de 
biblioteca

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

8461X Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 



9654B Auxiliar educador/a 
escoles bressol

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

4965Y Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí   

9952L Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

0000K Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Auxiliar-dinamitzador 
de biblioteca

Sí 

4298X Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Conserge/mantenime
nt d'instal.lacions 
municipals

Sí 

1916W Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

2185T Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Auxiliar-dinamitzador 
de biblioteca

Sí 

1240R Conserge/mantenim
ent d'instal.lacions 
municipals

Sí Oficial d'electricitat Sí 

4466M Conserge/mantenim
ent d'instal.lacions 
municipals

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí 

7274H Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí   

8249A Conserge/mantenim
ent d'instal.lacions 
municipals

Sí  

2069D Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

3456N Conserge/mantenim
ent d'instal.lacions 
municipals

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 

5559R Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí Conserge/mantenime
nt d'instal.lacions 
municipals

Sí 



5551J Auxiliar-
dinamitzador de 
biblioteca

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

2.- Ordenar la publicació en el taulell d’anuncis municipal la llista provisional esmentada a 
l’apartat anterior.

3.- Atès l’indicat en el punt 4 de l’apartat dispositiu d’aquesta resolució, les persones 
aspirants disposaran fins el dia 27 de març de 2019 per a presentar possibles 
subsanacions i/o reclamacions adreçades a esmenar els defectes presentats i que 
consten com a requerits en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.

En cas de què no s’aporti la documentació complementaria o subsanada dins del termini 
establert, no es podrà meritar la part corresponent i això podrà afectar a la puntuació final 
del candidat/a.

4.-  El dia 1 d’abril de 2019 es farà pública la resolució amb les llistes definitives de persones 
aspirants admeses i excloses que serà objecte de publicació al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament.

Palau-solità i Plegamans,

      Ho mana i signa
         L’Alcaldessa,                                                     Davant meu,
                                                                                   La secretària
  Teresa Padrós Casañas                           M. Assumpció Rodríguez Marín”

Palau-solità i Plegamans, 22 de març de 2019

L’Alcaldessa,                                             

Teresa Padrós Casañas                           
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