
DECRET D'ALCALDIA

[SIGNATURE_FIELD_4]

[INICIO_INCLUSION_PLANTILLA]
Mitjançant provisió de l'Alcaldia de data 14 de juny de 2017, es va aprovar la llista 
provisional d'aspirants admesos i  exclosos,  la composició nominal de tribunal, la 
data,  l'hora  i  el  lloc  de  la  realització  de  la  primera  prova  del  procés  selectiu, 
mitjançant concurs oposició, per a constitució d'una borsa d'administratius (grup 
C1) per cobrir possibles substitucions amb caràcter temporal. 

D'acord amb les bases de la convocatòria, la resolució declarant aprovada la llista 
d'aspirants admesos i exclosos, s'ha publicat al tauler d'anuncis i a la pàgina web de 
la  Corporació,  i  s'ha  concedit  un  termini  de  deu  dies  naturals  per  aportar  la 
documentació que mancava per poder declarar els aspirants aptes.

Atès que el  dia 26 de juny de 2017,  va finalitzar el  termini  per poder esmenar 
defectes o presentar documents, i d'acord amb la documentació presentada pels 
candidats,  i  en ús de les facultats que m'atorga la legislació vigent,  pel  present 
RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la relació definitiva d'aspirants admesos, per a la realització de 
les  proves del  procés selectiu,  mitjançant  concurs  oposició,  per  a  la  constitució 
d'una  borsa  de  treball  per  a  la  provisió  de  places  amb  caràcter  temporal 
d'administratiu (grup C1)

1 Álvarez Casanova, María Jesús

2 Arroyo Diez, Carmen Maria

3 Barandica Herraiz, Laia

4 Bello Albelda, Elvira de los Ángeles

5 Calero Gallego, Laura

6 Carmona Casado, Elisabeth

7 Corredor Soler, Mireia

8 Diemand-Hartz Martín, Maria Angeles

9 Engel Lacroix, Frederick

10 Folch Real, Sandra

11 Fortes López, Nuria

12 Galí Parejo, Julià
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13 González Sánchez, Begoña

14 Isern Garzón, Míriam Núria

15 Jimenez Corrales, Yolanda

16 Lleget Galvez, Montserrat

17 Martínez Paredes, Laia

18 Mitjà Varela, Alba

19 Mompart Matavera, Marta

20 Mustieles Salvador, Marina

21 Núñez Sillué, Sílvia

22 Pérez Clotet, Alan

23 Pérez Pereira, Maria Angeles

24 Pérez Rodríguez, Patricia

25 Ratés Fernández, Ignasi

26 Recoder Sabio, Gemma

27 Vega Martin, Lluís

28 Velandia Trujillo, Yeymmy Clarisa

SEGON.- Aprovar la relació definitiva d'aspirants exclosos, per a la realització de les 
proves del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per a la constitució d'una 
borsa de treball  per a la provisió de places amb caràcter temporal d'administratiu 
(grup C1) 

1 Bachiller González, David - No  acreditar  el  nivell  de  titulació 
requerida

2 Carreras  Torrus,  Francisco 
de Paula

- No presentar DNI
- No presentar CV
- No  acreditar  el  nivell  de  titulació 

requerida
- Per  no  haver  satisfet  les  taxes 

d’examen  ni  haver  justificat 
adequadament l’exempció

3 Garcia Quiñones, Belen - No presentar DNI
- No presentar CV

4 Macias Martinez, Eva - No  acreditar  el  nivell  de  titulació 
requerida

5 Martínez  Cortés,  Albert - Per  no  haver  satisfet  les  taxes 
d’examen  ni  haver  justificat 
adequadament l’exempció
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TERCER.- Citar a tots aspirants declarats aptes, pel dia 10 de juliol al CRTT (Plaça 
Indústria, 1 de Canet de Mar) a les 9 del matí.

QUART.-   Publicar  aquesta resolució  i  els  anuncis  successius  relatius  a  aquesta 
convocatòria  al  tauler  d'anuncis  de  la   Corporació  i  al  web  corporatiu 
(www.canetdemar.cat)

Ho mana i signa la senyora alcaldessa Blanca Arbell i Brugarola, a la vila de Canet 
de Mar.[[[FIN_INCLUSION_PLANTILLA]

         Davant meu
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