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Exp. Núm.: 247/2020
Àrea: ALCALDÍA

L’Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Canyelles ha dictat, en l’expedient de
referència, la Resolució número 247/2020, de data 08/10/2020, el contingut de la qual es
transcriu tot seguit:
“Per les facultats que m’atribueix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, dicto el següent Decret:
ANTECEDENTS
Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Canyelles en data 18 d'agost, va
aprovar, entre d'altres, les bases de convocatòria del procediment selectiu per la creació
d'una borsa de treball per la brigada municipal per les categories de peó i oficial 1ª mitjançant
sistema de concurs oposició.
Atès que les bases íntegres de la convocatòria han estat publicades al BOPB en data 27
d'agost de 2020, iniciant-se el termini de 20 dies naturals per la presentació de sol·licituds.
Atès que en data 22 de setembre s'aprova el llistat provisional d'admesos/es i exclosos/es en
el procés selectiu, iniciant-se el termini de 10 dies hàbils per la presentació d'esmenes,
finalitzat el passat 7 d'octubre de 2020.
Atesa la necessitat d'aprovar el llistat definitiu d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu
per la creació d'una borsa de treball per la brigada municipal en categoria d'oficial 1ª.
Atesa la necessitat de nomenar el tribunal de selecció del procés selectiu.

FONAMENTS DE DRET
Vist allò que diu l'art. 55 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Vist allò que diu l'art. 21.1 g) de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.
Vist allò que diu l'art. 78.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Per tot l’anterior, RESOLC:
Primer.- Primer.- Primer.- Aprovar la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés
selectiu per la creació d'una borsa de treball per la brigada municipal en categoria d'oficial 1ª
(només s'indiquen els últims 4 números i lletra del DNI per tal d'impedir la identificació aliena
a l'interessat mateix.):

notificació: decret d’ alcaldia

Pl. de l’Onze de Setembre, 1 - Tel. 93 897 30 11 - Fax. 93 818 81 30
08811 Canyelles - canyelles@canyelles.cat - www.canyelles.cat

ADMESOS/ES

EXCLOSOS/ES

NIF
4708X
2183R
0294Z
5628K
8366G
X..419L
7009T
4951Q
8311H

NIF
9422W

Motiu
Manca titulació requerida

Segon.- Nomenar l'òrgan de selecció del procés selectiu.
Secretari/a i vocal 1:

Antoni Alsina Simal, Secretari de l'Ajuntament de Canyelles. Jordi
Nicolau Jacas, com a suplent.

President/a i vocal 2:

Daniel Hernández Pulido, Cap de la brigada municipal. Carlos Castro
Pereira, com a suplent.

Vocal 3:

Joan Carles Esteban Monleón, designat per l'Escola d'Administració
Pública. Eduardo Flores Royo, com a suplent.

Tercer.- Desenvolupar el procés selectiu. Es convoca als/les aspirants admesos/es que no
han acreditat el nivell de català elemental, per a la realització de la primera prova consistent
en una prova de català nivell elemental (A), tal com està previst en el punt 2 c) de les Bases
Reguladores del Procés de selecció.

Els/les aspirants que han de realitzar l'esmentada prova són el següents:

4708X
2183R
0294Z
7009T

La prova de nivell de català elemental tindrà lloc al Pavelló Esportiu de Canyelles (Passeig
zona esportiva) el proper dia 13 d'octubre de 2020 a les 10h.
Un cop avaluada la primera prova, es publicarà la llista d'aptes i no aptes i es farà la crida
per a la realització de la següent prova del procés selectiu als/les aspirants admesos/es.

Quart.- Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Canyelles i a la
pàgina web municipal http://www.canyelles.cat.”

”
El que li comunico pel seu coneixement i efectes legals oportuns.
Canyelles, dijous, 8 / octubre / 2020
El Secretari - Interventor

Antoni Alsina Simal
Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, hi cap recurs potestatiu en el termini d’un mes a
comptar des de la l’endemà de la seva formal notificació. Altrament, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos des de l’endemà de la recepció de la present notificació, tot això,
sens perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri adient per la defensa dels seu drets.

