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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, SOBRE LA LL ISTA 
D’ADMESOS I EXCLOSOS EN EL CONCURS OPOSICIÓ  PER A LA PROVISIÓ  
D’UN LLOC DE TREBALL  DE TÈCNIC DE JOVENTUT, VACANT  A LA 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL.  
 
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:  
 
PRIMER.- Declarar aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos a les proves 
selectives per a l’accés a la  plaça vacant, abans esmentades, relacionats per 
número de DNI: 
 
 
Aspirants admesos: 
 
Núm.   Núm de DNI 
 

1 38867842 – G 
2 38837926 - B 
3 38855954 - F 
4 38870078 - D 
5 43435624 - D 
6 46358927 – N 
7 53290298 - B 
8 77531226 – C 
9 77609557 - J 

10 77615623 – F 
 
 
Aspirants exclosos: 
 
 
Atorgant-los un termini de 10 dies naturals, a comptar a partir del següent al de la 
publicació del present anunci, per tal que esmenar els defectes de la sol·licitud, 
d’acord allò que estableix la base quarta de les Bases generals reguladores dels 
processos de selecció del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Canet de 
Mar.  
 
SEGON.- Publicar la relació certificada completa d’aspirants admesos i exclosos, en 
el BOPB, en el web municipal i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- La composició del tribunal qualificador de la selecció serà la següent: 
 
President:  Núria Mompel Tusell, secretària de l’Ajuntament; suplent Cristina 

Cabruja Sagré,  
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Vocals:  Xavier de Montellà Llaurado, tècnic designat per l’Alcaldia; suplent 
Maria Artigas Gurri  
Carme Cristobal, tècnica designada per l’Alcaldia; suplent Maria Artigas 
Gurri  
Jordi Solé Mundi, representant de l’EAPC; suplent Núria Targarona 
Bonàs 

Secretària:  Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans; suplent Imma 
Umbert Hugas  

 
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 GAP/3853/2010, de 30 de 
novembre, s’iniciarà per aquells el primer cognom dels quals comenci per la lletra Z.  
 
CINQUÈ.- 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 
20 de la llei 30/1992, LRJPAC. 
 
SISÈ.- Designar el dia 3 d’octubre de 2011, a les 9 hores al Centre Cívic i Cultura de 
Vil·la Flora, per dur a terme les proves previstes a la base setena de la convocatòria. 
Els/les aspirants hauran de presentar el DNI, per accedir a la prova.  
 
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, 7 de juny de 2011 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Mas Rius 
L’alcalde 
 
 


