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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 LL ISTA 
D’ADMESOS I EXCLOSOS EN EL CONCURS  PER A LA PROVIS IÓ  D’UN LLOC 
DE TREBALL DE TECNIC MIG, PER DESENVOLUPAR EL PROGR AMA D’ 
ITINERARIS PERSONALS D’INSERCIÓ 
 
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, mitjançant provisió de data d’avui ha resolt:  
 
Atès que per  acord de la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2010, es 
van aprovar les bases i es va convocar concurs lliure per a la provisió en règim laboral 
temporal, per obra o servei d’una plaça de tècnic mig, per desenvolupar el programa 
d’itineraris  personals d’inserció.  
 
Atès que ha finalitzat el termini concedit per a la presentació d’instàncies sol·licitant 
prendre part en el procés selectiu, de conformitat amb el que es preveu a la bases 
cinquena de la convocatòria, RESOLC: 
 
 
PRIMER:  Declarar aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos a les proves 
selectives per a l’accés a la plaça vacant, abans esmentada, relacionats per ordre 
alfabètic:  
 
ADMESOS  
 

Núm.    Cognoms i nom     DNI 
  

1 BOFARULL VENTURA, M. CARME  
2 GONZALEZ MOLINERO, SILVIA  
3 HERRAIZ CABELLO, IMMACULADA  
4 LOPEZ OLIVAN, SARA  
5 MARTIN NOGUE, FIBICI  
6 MEDINA GUERRERO, MÒNICA  
7 ROMERO SANCHEZ, TEODORA  
8 SANCHEZ TERRONES, LOURDES  

 
 
EXCLOSOS 
 
GALI PAREJO, JULIÀ, per no haver justificat la titulació exigida a les bases de la 
convocatòria, atorgant-li un termini de 10 dies naturals per tal que esmeni  la 
mancança abans esmentada.  
 
  
SEGON: Exposar al públic la relació certificada completa d’aspirants admesos i 
exclosos en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
TERCER:  La composició del tribunal qualificador de selecció serà la següent: 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

President: Maribel Cortés Vallespí, tècnica de Promoció Econòmica; suplent M. Glòria 
Cruanyes Masvidal 

Vocals: Mariola Dempere Dominguez, insertora laboral; suplent Imma Umbert 
Hugas.  
Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Socials; suplent Miquel Sabaté 
Riera, tècnic de Joventut. 

Secretària: Montserrat Carbonell Vila, cap de RH; suplent Cristina Cabruja Sagré. 
 
QUART:  Els membres de l’òrgan de selecció podran ser recusats si concorren les 
circumstàncies o motius que preveu l’article 28 i en la forma que determina l’article 29 
de la llei 30/1992, de 26 de novembre, ja citada. 
 
CINQUÈ: Designar el dia 29 de desembre de 2010,  a les 08:30 hores, al centre cívic i 
cultural de Vil·la Flora,  per a la  valoració dels mèrits degudament presentats i 
acreditats pels aspirants, per part del tribunal i per dur a terme les entrevistes de 
selecció dels candidats admesos, segons crida individualitzada. 
  
 
Es fa públic a l’empara del que estableix l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Es concedeix a les persones interessades afectades un termini de deu dies naturals 
hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el web municipal. 
 
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, 13 de desembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Mas Rius 
L’alcalde 
 
 
 


