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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 DE1303/2018,  de 24 de 
setembre, ha aprovat la llista provisional de persones admeses i excloses del 
concurs oposició per a la contractació laboral indefinida d’un peó de jardineria, la 
part resolutiva del qual és la següent: 
 
 
PRIMER.- Declarar aprovada 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 6219/2018 

2 6231/2018 

3 6249/2018 

4 6299/2018 

5 6312/2018 

6 6393/2018 

7 6465/2018 

8 6473/2018 

9 6504/2018 

10 6525/2018 

11 6527/2018 

12 6528/2018 

13 6531/2018 

14 6532/2018 

15 6568/2018 

16 6585/2018 

17 6592/2018 

18 6631/2018 
 
Aspirants exclosos: 
 
Núm. d’ordre     Núm. Registre d’Entrada  Motiu 

1 5596/2018 No acreditar estar en possessió del 
carnet de conduir 
No acreditar el nivell de titulació 
requerit 
No acreditar la condició d’aturat, ni 
haver satisfet els drets d’examen 
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2 6156/2018 No acreditar estar en possessió del 
carnet de conduir 

3 6253/2018 No acreditar estar en possessió del 
carnet de conduir 

4 6339/2018 No acreditar estar en possessió del 
carnet de conduir 
No acreditar el nivell de titulació 
requerit 
No acreditar la condició d’aturat, ni 
haver satisfet els drets d’examen 

5 6414/2018 No acreditar estar en possessió del 
carnet de conduir 

6 6427/2018 No acreditar estar en possessió del 
carnet de conduir 

7 6431/2018 No acreditar estar en possessió del 
carnet de conduir 

8 6443/2018 No haver signat la instància 

9 6472/2018 No acreditar estar en possessió del 
carnet de conduir 

10 6533/2018 No haver signat la instància 
No acreditar estar en possessió del 
carnet de conduir 

11 6547/2018 No acreditar estar en possessió del 
carnet de conduir 

12 6591/2018 No acreditar estar en possessió del 
carnet de conduir 

13 6602/2018 No acreditar estar en possessió del 
carnet de conduir 
No acreditar la condició d’aturat, ni 
haver satisfet els drets d’examen 

14 6606/2018 No acreditar estar en possessió del 
carnet de conduir 

15 6596/2018 No acreditar estar en possessió del 
carnet de conduir 

 
 
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 naturals 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: 
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Presidenta:  Montserrat Carbonell vila, tècnica de Recursos Humans; suplent 
Cristina Cabruja Sagré 

Vocals:  Inés Manlleu Gispert, tècnica de Medi Ambient; suplent Dolors Puig 
Gomez. 

 Eulàlia Ribó Almoyner, representant de l’EAPC; suplent Arnau 
Masferrer Selva 

Secretària: Immaculada Umbert Hugas, administrativa de Secretaria; suplent 
Anna M. Nadal 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. 
 
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 29 d’octubre de 2018, a les 9 hores al Centre de Recerca  i 
Transferència Tecnològica Tèxtil (Pl. Indústria 1) de Canet de Mar per dur a terme 
el desenvolupament del concurs, d’acord amb la base setena de la convocatòria. 
L’aspirant haurà de presentar el DNI, per accedir a la prova. 
 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
L’alcaldessa 


