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Identificació de l’expedient: 1461/2020 3142  
Assumpte: Constitució d'una borsa de personal amb categoria d'administratiu

A N U N C I

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, SOBRE LA RECTIFICACIÓ DE LA  
RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL CONCURS 
OPOSICIÓ LLIURE PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE LA 
CATEGORIA D’ADMINISTRATIU

Mitjançant decret de la 1a tinència d’Alcaldia RES2020/1744, de 27 d’octubre, s’ha aprovar 
la rectificació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu 
per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria d’administratius, la part resolutiva 
del qual que es transcriu a continuació:

PRIMER.- Rectificar el decret de la 1a Tinència d’Alcaldia RES2020/1723, de 23 d’octubre, 
per incloure la petició ENTRA2020/10325, presentada per correu administratiu el dia 13 
d’octubre de 2020.

SEGON.- Declarar exclosa provisional la sol·licitud ENTRA2020/10325, pels motius 
següents:
- No aportar DNI
-No aportar nivell de titulació
-No haver pagat les taxes d’examen ni haver justificat cap causa d’exempció

A l’empara del que estableix a les bases de la convocatòria, se li concedeix 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, per tal  que solucioni les mancances o acompanyi els 
documents preceptius, amb la indicació de que si no ho fes, se’l tindria per desistit de la 
seva petició. 

TERCER- Publicar aquesta rectificació de la llista d’aspirants exclosos al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i a la pàgina web de la Corporació.

Canet de Mara la data de la signatura electrònica.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació 0d10a8775f804265a17fa1ac5539971b001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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