
AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, sobre l’aprovació de la llista provisional 
d’admesos i exclosos/es a la convocatòria dels Plans d’Ocupació 2020 per a la 
contractació personal de 17 persones per a la realització de diferents projectes.

Per Resolució d’alcaldia de data 26 de febrer, 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:

- RESOLUCIÓ -

Identificació de l’expedient

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es a la convocatòria dels Plans 
d’Ocupació 2020 de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, per a la contractació 
temporal de 17 persones per a la realització dels diferents projectes, conforme a la 
resolució de l’alcaldia núm. 2020/135, de data 7 de febrer de 2020.

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 en les 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.

- CONSERGERIA D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
Objectiu del projecte: Manteniment, control i ús dels espais de la Masia de Can 
Cortés. 
Llocs de Treball: 1 plaça d’Operari conserge. 



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: 4 places de Peons de Paleteria.
                          
Àrea de Serveis Tècnics:

- RECOLZAMENT AL SERVEI DE TRAMITACIÓ D’ACTIVITATS. 
Objectiu del projecte: Actualització la base de dades del Gestor d’informació 
d’activitats.
Llocs de Treball: 1 plaça Auxiliar administratiu.

- RECOLZAMENT AL SERVEI DE TERRITORI I MEDI AMBIENT. 
Objectiu del projecte: Redacció de Projectes de Via Pública.
Llocs de Treball: 1 plaça Tècnic Auxiliar,  Arquitecte.

- RECOLZAMENT AL SERVEI DE SALUT PÚBLICA I ANIMALS DE 
COMPANYIA
Objectiu del projecte: Campanya de tinença responsable i Suport administratiu pel 
servei de Salut Pública
Llocs de Treball: 1 plaça Auxiliar administratiu i agent cívic

Àrea de Comerç:

- RECOLZAMENT AL SERVEI DE COMERÇ. 
Objectiu del projecte: Crear Xarxa de Comerç.
Llocs de Treball: 1 plaça Tècnic Auxiliar

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: 3 places de peons de Jardineria 

Àrea d’Educació:

- 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 d’Auxiliar administratiu/va.

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 

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. 2020/135, de data 7 de febrer de 2020.

Fonaments de dret

Vista la normativa vigent en la matèria i les atribucions que aquesta m’atorga, així 
com les bases reguladores de la convocatòria.

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 
2020, convocades i examinades les sol·licituds de participació, revisats els requisits 
d’accés i la documentació aportada.



3.- Vist l’informe núm. 10/2020, emès per la Tècnica del Servei d’Ocupació i 
Empresa de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Sra. Roser Alegre.

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 4 
de març de 2020.

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

9008V Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Auxiliar-
dinamitzador de 
biblioteca

Sí 

7472Y Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí 

6096J Auxiliar salut pública i 
agent cívic

Sí  No 

8849Z Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí 

6286K Auxiliar salut pública i 
agent cívic

Sí Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí 

8726R Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 

Sí 



serveis: paleta serveis: jardineria

4166C Auxiliar-dinamitzador 
de biblioteca

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

5558T Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 

1495V Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí 

6370B Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 

3890R Auxiliar administratiu 
Serveis Tècnics

Sí Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí 

1832L Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

No
MANCA 
SOL.LICITUD 
NORMALITZA
DA DE 
PARTICIPACI
Ó 
EMPLENADA

No 

4442R Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí 

4708D Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

No
MANCA FULL 
SOL.LICITUD 
DE 
PARTICIPACI
Ó 
EMPLENAT, 
CURRICULU
M VITAE. 
INCOMPLIME
NT DE 
REQUISITS 
D'ACCÉS 

Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

No 
MANCA FULL 
SOL.LICITUD 
DE 
PARTICIPACIÓ 
EMPLENAT, 
CURRICULUM 
VITAE. 
INCOMPLIMENT 
DE REQUISITS 
D'ACCÉS PUNT 
I



PUNT I

8406P Peó servei de 
birgades de 
manteniment i 
serveis: jardineria 
amb valoració socio-
econòmica

Sí Peó servei de 
birgades de 
manteniment i 
serveis: paleta amb 
valoració socio-
econòmica

Sí 

4463F Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Tècnic auxiliar 
comerç

Sí 

2126T Tècnic auxiliar 
comerç

Sí  No 

6358E Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

6397Q Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí  No 

6561A Tècnic auxiliar 
comerç

Sí  No 

7067C Auxiliar salut pública i 
agent cívic

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

3494Y Tècnic auxiliar 
comerç

Sí  No 

9254M Auxiliar administratiu 
Serveis Tècnics

Sí Tècnic auxiliar 
comerç

Sí 

6060T Auxiliar administratiu 
Serveis Tècnics

Sí Tècnic auxiliar 
comerç

Sí 

1259C Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 

1441L Conserge/mantenime
nt d'instal.lacions 
municipals

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí 



1440H Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Auxiliar 
administratiu 
Serveis Tècnics

Sí 

1774K Auxiliar administratiu 
Serveis Tècnics

Sí Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí 

8312V Conserge/mantenime
nt d'instal.lacions 
municipals

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí 

0924W Peó servei de 
birgades de 
manteniment i 
serveis: jardineria 
amb valoració socio-
econòmica

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí 

0380W Peó servei de 
birgades de 
manteniment i 
serveis: jardineria 
amb valoració socio-
econòmica

Sí Peó servei de 
birgades de 
manteniment i 
serveis: paleta amb 
valoració socio-
econòmica

Sí 

6110L Oficial d'electricitat Sí Conserge/manteni
ment 
d'instal.lacions 
municipals

Sí 

4673J Auxiliar-dinamitzador 
de biblioteca

Sí Conserge/manteni
ment 
d'instal.lacions 
municipals

Sí 

3573M Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí  No 

8554R Peó servei de 
birgades de 
manteniment i 
serveis: jardineria 
amb valoració socio-
econòmica

Sí Auxiliar salut 
pública i agent cívic

Sí 

5914T Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí 



0465T Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí Tècnic auxiliar 
comerç

Sí 

8825G Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí 

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

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 

6533A Auxiliar administratiu 
Serveis Tècnics

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

0412Y Auxiliar salut pública i 
agent cívic

Sí Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí 

9634L Auxiliar administratiu 
Serveis Tècnics

Sí Auxiliar salut 
pública i agent cívic

Sí 

2536F Peó servei de 
birgades de 
manteniment i 
serveis: jardineria 
amb valoració socio-
econòmica

Sí Peó servei de 
birgades de 
manteniment i 
serveis: paleta amb 
valoració socio-
econòmica

Sí 

1679H Auxiliar administratiu 
Serveis Tècnics

Sí Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí 

5860T Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 

9500A Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí Auxiliar-
dinamitzador de 
biblioteca

Sí 

0924Y Auxiliar administratiu 
Serveis Tècnics

Sí  No 

8037D Auxiliar-dinamitzador 
de biblioteca

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

2599B Auxiliar administratiu 
Serveis Tècnics

Sí Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí 



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

Sí Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí 

8947C Peó servei de 
birgades de 
manteniment i 
serveis: jardineria 
amb valoració socio-
econòmica

Sí Peó servei de 
birgades de 
manteniment i 
serveis: paleta amb 
valoració socio-
econòmica

Sí 

6208B Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Tècnic auxiliar 
comerç

Sí 

0959W Auxiliar administratiu 
Serveis Tècnics

Sí Tècnic auxiliar 
comerç

Sí 

3537S Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí 

4115W Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

No
NO COMPLIR 
REQUISITS 
DEL PUNT 3, 
APARTAT H I 
I DE LES 
BASES

Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

No 
NO COMPLIR 
REQUISITS DEL 
PUNT 3, 
APARTAT H I I 
DE LES BASES

1200G Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí Auxiliar-
dinamitzador de 
biblioteca

Sí 

5977S Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

8714F Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí 

3201K Auxiliar administratiu 
Serveis Tècnics

Sí Auxiliar salut 
pública i agent cívic

Sí 

7341V Tècnic auxiliar 
comerç

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí 



8249A Conserge/mantenime
nt d'instal.lacions 
municipals

Sí Peó servei de 
birgades de 
manteniment i 
serveis: paleta amb 
valoració socio-
econòmica

Sí 

7737E Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 

0552N Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí 

8665R Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Auxiliar-
dinamitzador/a de 
biblioteca escola

Sí 

4646Y Auxiliar 
administratiu/va 
d'atenció al ciutadà

Sí Auxiliar 
administratiu 
Serveis Tècnics

Sí 

4860J Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí  No 

3456N Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí Conserge/manteni
ment 
d'instal.lacions 
municipals

Sí 

3520Q Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí 

6771Y Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí Auxiliar-
dinamitzador de 
biblioteca

Sí 

0207H Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: paleta

Sí 

3723H Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

Sí Peó servei de 
birgades de 
manteniment i 
serveis: jardineria 
amb valoració 
socio-econòmica

Sí 



0401T Auxiliar administratiu 
Serveis Tècnics

Sí Tècnic auxiliar 
comerç

Sí 

2052Z Auxiliar salut pública i 
agent cívic

Sí Peó servei de 
brigades de 
manteniment i 
serveis: jardineria

Sí 

5921H Auxiliar-dinamitzador 
de biblioteca

Sí Conserge 
d'instal.lacions 
municipals

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 4 de març de 2020 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 o l’admissió del candidat/a.

4.-  El dia 9 de març de 2020 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. En aquesta llista s’inclourà la informació de dies i hores 
d’entrevista per a tots els candidats/es.

Ho mana,
L’Alcalde                                                                    La secretaria,      
Oriol Lozano Rocabruna                                         M. Assumpció Rodríguez Marín      

Palau-solità i Plegamans, 27 de febrer de 2020

L’Alcalde
Oriol Lozano Rocabruna


		2020-02-27T11:32:23+0100
	Oriol Lozano Rocabruna - DNI 46763605M (SIG)




