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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 RES2019/834,  de 22  de 
maig, ha aprovat la llista provisional de persones admeses i excloses del concurs 
oposició per a la provisió definitiva del lloc de treball d’encarregat de  jardineria, la 
part resolutiva del qual és la següent:  
 
Pel present  RESOLC: 
 
PRIMER.- Declarar aprovada provisionalment la relació d’aspirants admesos i 
exclosos a les proves selectives per a l’accés a la plaça, abans esmentada, 
relacionats per número d’ordre de Registre d’Entrada 
 
Aspirants admesos: 
 
  

Núm. d’ordre  Número de Registre d’Entrada 
1 2019/3747 

 
Aspirants exclosos: 
 
No n’hi ha cap 
 
A l’empara del que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú, es concedeix a les persones interessades 
afectades un termini de deu dies  a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 
SEGON.- Publicar la relació certificada completa d’aspirants admesos i exclosos, a 
la pàgina web de la Corporació  i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- La composició del tribunal qualificador de la selecció serà la següent: 
 
Presidenta:  Montserrat Carbonell Vila, tècnica de RH; suplent Àngel Silva 

Fernandez 
Vocals:  Manel Blanco del Rio, cap de la Brigada d’Obres i Serveis; suplent 

Joaquim Rovira Fernandez. 
 Ines Malleu Gispert, tècnica Medi Ambient; suplent Jordi Simó 

Boladeras 
Secretària:  Roser Cucurell Ubeda, informador ambiental; suplent Àngel Silva 

Fernandez 
 
Podrà assistir-hi com a observador un membre del Comitè d’empresa, sense veu ni 
vot. 
 
QUART.-  L’ordre d’actuació dels aspirants, en aquells exercicis que no es puguin 
realitzar conjuntament, d’acord amb la Resolució GAH/86/2018, de 25 de gener,  
s’iniciarà per aquells el primer cognom dels quals comenci per la lletra G. 
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CINQUÈ.- Els membres de l’òrgan de selecció podran ser recusats si concorren les 
circumstàncies o motius que preveu l’article 24 i en la forma que determina l’article 
14 de la llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
SISÈ.- Designar el dia 14 de juny de 2019, a les 9 hores a l’Ajuntament de Canet de 
Mar (c/ Ample, 11) de Canet de Mar per dur a terme el desenvolupament del concurs 
oposició, d’acord amb la base setena de la convocatòria. L’aspirant haurà de 
presentar el DNI, per accedir a la prova. 
 
Es fa públic a l’empara del que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, de 1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Es concedeix a les persones interessades afectades un termini de deu dies naturals 
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona. 
 
La llista completa certificada d’aspirants admesos i exclosos s’exposa al públic al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, C/ Ample, 11 
 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
L’alcaldessa 


