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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

A N U N C I  

 
ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, SOBRE LA LLISTA 
D’ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIVAMENT EN EL CONCURS OPOSICIÓ, 
PER A LA PROVISIÓ INTERINA D’UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A 
FAMILIAR 
 
 
En compliment d’allò que estableix el Reglament de personal al servei de les 
Corporacions Locals, aprovat per Decret núm. 214/1990, 30 de juliol, es fa públic 
que l’Alcaldia de Canet de Mar, en data d’avui, ha dictat la provisió que es 
transcriu a continuació:  
 
En data 13 de juliol de 2015, l’Alcaldia va aprovar la relació provisional 
d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió interina 
d’una plaça de treballador/a familiar, que es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona  de data 31 de juliol de 2015, atorgant un termini de 10 
dies als aspirants exclosos, per tal d’esmenar els defectes de les sol·licituds 
d’acord amb la base quarta de les Bases generals reguladores dels processos de 
selecció del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Havent finalitzat, en data 10 d’agost de 2015, el termini de 10 dies atorgat per 
esmenar els defectes detectats a la documentació i vist que dins d’aquest termini 
han presentat la documentació acreditativa requerida els aspirants següents: 
 
Núm. de registre: 
 
4498/2015 
4503/2015 
4559/2015 
 
La resta d’aspirants exclosos, no han aportat la documentació requerida i  per 
tant queden exclosos definitivament del procediment.  
 
Per això RESOLC: 
 
PRIMER.- Declarar aprovada la relació definitiva  d’aspirants admesos i exclosos 
a les proves selectives per a l’accés a la  plaça vacant, abans esmentades, 
relacionats per ordre de registre d’entrada de les peticions: 
 
Aspirants admesos definitivament: 
 
Núm. d’ordre  Número de registre 
 

1 4301/2015 

2 4477/2015 

3 4481/2015 

4 4498/2015 

5 4503/2015 



S/mc 

 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

6 4559/2015 

7 4583/2015 
 
Aspirants exclosos definitivament: 
 
Núm. d’ordre  Núm. de registre   
 

1 4022/2015 

2 4444/2015 

5 4513/2015 

7 4622/2015 
 
 
SEGON.- Publicar la relació certificada completa d’aspirants admesos i exclosos 
definitivament, en el BOPB, en el web municipal i en el tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blanca Arbell i Brugarola 
L’alcaldessa 
 
Canet de Mar, 18 d’agost de 2015 


