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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

A N U N C I  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, per decret de l’Alcaldia DE1501/2018,  de 17 
d’octubre, ha aprovat la llista definitiva de persones admeses i excloses del 
concurs oposició per a la contractació laboral indefinida d’un conserge 
d’instal·lacions municipals, la part resolutiva del qual és la següent:  
 
PRIMER.- Aprova la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en el concurs 
oposició per a la contractació laboral indefinida d’un conserge d’instal·lacions 
municipals, a mitja jornada, vacant a la plantilla de personal laboral de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per complir amb tots els requisits, exigits a les 
bases de la convocatòria els següents aspirants, per ordre de presentació 
d’instàncies: 
 
Núm. d’ordre  Número de Registre d’Entrada 
 

1 6139/2018 
2 6162/2018 
3 6298/2018 
4 6438/2018 
5 6444/2018 
6 6526/2018 
7 6534/2018 
8 6536/2018 
9 6550/2018 
10 6569/2018 
11 6575/2018 
12 6586/2018 
13 6597/2018 

 
 
SEGON.- Excloure, definitivament, els següents aspirants, pels motius exposats a 
continuació: 
 
Núm. d’ordre     Núm. Registre d’Entrada  Motiu 
 

1 6334/2018 No acreditar el nivell de titulació 
requerit 
No acreditar la condició d’aturat, ni 
haver satisfet els drets d’examen 

2 6338/2018 No acreditar el nivell de titulació 
requerit 

3 6587/2018 No acreditar el nivell de titulació 
requerit 
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No acreditar la condició d’aturat, ni 
haver satisfet els drets d’examen 

 
 
TERCER.- Exposar aquesta resolució al tauler d’edictes i al web de l’Ajuntament, 
segons determinen les bases de la convocatòria. 
 
 
 
 
 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
L’alcaldessa 


