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Identificació de l’expedient: 1461/2021 3470  
Assumpte: Bases i convocatòria dues places de conserge d'instal·lacions esportives

A N U N C I

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, SOBRE LA RELACIÓ PROVISIONAL 
D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN EL CONCURS OPOSICIÓ  LLIURE DE DUES 
PLACES DE CONSERGE D’INSTAL·LACIONS, VACANTS A LA PLANTILLA DE 
PERSONAL LABORAL. 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’agost de 2021, es van aprovar les bases  
per a la provisió mitjançant un concurs oposició lliure de dues places de conserge 
d’instal·lacions, vacants de la plantilla de personal laboral i la convocatòria del procés 
selectiu corresponent.

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, mitjançant Decret núm. RES2021/2324, d’11 de novembre s’ha resolt:

PRIMER.- Declarar aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos a les proves 
selectives per a l’accés a les places convocades, relacionats segons número de registre 
d'entrada

Aspirants admesos:

Núm. d'ordre Núm. de registre
1 2021/8603
2 2021/8700
3 2021/8959
4 2021/9122
5 2021/9163
6 2021/9243
7 2021/9272
8 2021/9299
9 2021/9326

10 2021/9332
11 2021/9475
12 2021/9530
13 2021/9597
14 2021/9739
15 2021/9854
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16 2021/10003
17 2021/10082
18 2021/10083
19 2021/10166
20 2021/10206
21 2021/10213
22 2021/10226
23 2021/10232
24 2021/10300
25 2021/10307
26 2021/10335
27 2021/10337
28 2021/10339
29 2021/10382
30 2021/10384
31 2021/10497

Aspirants exclosos:

Núm. d'ordre Núm. de registre Motiu d’exclusió
1 2021/8798 No haver satisfet les taxes ni haver justificat la 

situació legal d’atur
2 2021/9228 No haver satisfet les taxes ni haver justificat la 

situació legal d’atur
3 2021/9237 No aportar DNI

No aportar la titulació requerida per participar 
en la convocatòria

4 2021/10348 No haver satisfet les taxes ni haver justificat la 
situació legal d’atur

5 2021/10377 No aportar la titulació requerida per participar 
en la convocatòria
No haver satisfet les taxes ni haver justificat la 
situació legal d’atur

A l’empara del que estableix a les bases de la convocatòria, 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, per tal  que 
solucionin les mancances o acompanyin els documents preceptius, amb la indicació de que 
si no ho fessin, se’ls tindria per desistits de la seva petició. 

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

Codi Segur de Validació 73dee81b1c3e4c138b12d13cd9683b3f001

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

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

B
la

n
ca

 A
rb

el
l B

ru
g

ar
o

la
12

/1
1/

20
21

A
lc

al
d

es
sa

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


Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

SEGON.- Publicar la relació certificada completa d’aspirants admesos i exclosos, a al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, 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:

President: Jordi Tomas Guarch, tècnic d’Esports; suplent Mercè Valls Melendres

Vocals: Francesc Ribas Xirau, conserge d’instal·lacions municipals; Marina Aguilar 
Brugarola
Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació; Maribel Cortés Vallespi
Lourdes Gali Gamberro, representant de l’EAPC; suplent Begoña Merino Nolla.

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.-  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. 

CINQUÈ.-  Establir que el tribunal es constituirà el dia 2 de desembre a les 8:00 hores, a 
l’Ajuntament de Canet de Mar (c/ Ample, 11). 

SISÈ.- Designar el dia 2 de desembre de 2021,  a les 10 hores, per a la celebració de les 
proves selectives  en el Centre de Recerca i Transferència Tècnica Tecnològica (Plaça 
Indústria, núm. 1 de Canet de Mar). Els aspirants hauran d’identificar-se amb el DNI.  

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.

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica
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