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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 PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A EDUCADOR/A 
SOCIAL, D’ACORD AMB LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, PER A PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ PELS ANYS 2019 I 2020.  
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juliol de 2019 es van 
aprovar les bases i obrir convocatòria per a la contractació temporal d’un/a 
educador/a social, per cobrir els Plans d’Ocupació promoguts per la Diputació de 
Barcelona, pels anys 2019 i 2020.  
 
En data 21 d’agost de 2019, va finalitzar el termini per presentar instàncies 
sol·licitant prendre part en el procés selectiu, de conformitat amb el que es preveu a 
la base cinquena de la convocatòria correspon aprovar la relació d’aspirants 
admesos i exclosos. 
 
En virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  
 
Considerant que l’adopció d’aquesta resolució és competència d’aquesta Tinència 
d’Alcaldia en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1059, de 19 de juny. 
  
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 2019/7070 
2 2019/7130 
3 2019/7135 

 
Aspirants exclosos: 
 
Núm. d’ordre     Núm. Registre d’Entrada  Motiu 

1 2019/7077 No acreditar la titulació requerida. 
 
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 natuals a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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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:  Núria Gibert Llobet, coordinadora de Serveis Social; suplent Isabel Gil 

Ibernon 
Vocals:  Conxa Zapata Penalva, educadora social; suplent Isabel Gil Ibernon 
 Isabel Gil Ibernon, treballadora social; suplent Dolors Puit Gomez 
Secretària:  Montserrat Carbonell Vila; tècnica de Recursos Humans; suplent Dolors 

Puig Gomez  
 
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 18 de setembre de 2019, a les 9 hores a l’edifici de Serveis 
Socials (c/ Narcís Monturiol, 3) de Canet de Mar per dur a terme les proves, 
previstes a la base cinquena de la convocatòria, . Els/les aspirants hauran de 
presentar el DNI, per accedir a la prova.  
 
SETÈ.- Es comunica als aspirants que no han justificat documentalment estar en 
possessió del nivell C de català, que  hauran d’aportar-lo, com a molt tarda el dia de 
la realització de la prova o superar una prova de coneixement equivalent al nivell C, 
que es convocaria. 
 
Els aspirants que no l’han justificat són els titulars de les sol·licituds següents: 
 
Núm. de registre: 
 
- 2019/7135 
 
 
Es fa públic 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 web municipal, per tal 
que presentin les reclamacions que estimin oportunes.  
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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 
 
 
 
 
 
 
Pere Xirau Espàrrech 
l'alcalde acctal 
 
 
 
 
 


