L’Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Canyelles ha dictat, en l’expedient de
referència, la Resolució número 58/2019, de data 07/03/2019, 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 ha finalitzat el període de presentació d'al·legacions i reclamacions a la llista
provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria de la borsa de treball de tècnic de
cultura per concurs oposició de personal laboral interí per tal de cobrir possibles vacants de
la plantilla de l'Ajuntament.
Per tot l’anterior, RESOLC:
Primer.- Fer pública la llista definitiva d'admesos i exclosos:
Admesos
...8228T
...7712N
...2296M
...4863E
...9733E
...1768X
...3969J
...8875K
...6368S
...5710V
Exclosos
...4669D
...6970B
...0154W
...9293K
...7861Y
...8471W
...7937Y
Segon.- Confirmar que la primera prova, que serà teòrica consistent en un examen tipus test
dels temes de l'annex I es realitzarà el proper dia 13 de març a les 9.30h a la Sala
Multicultural de Canyelles, i que la prova pràctica relacionada amb un dels temes de l'annex
II es realitzarà el dia 15 de març a les 9.30h a la Sala Multicultural.
Tercer.- Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Canyelles i a la
web municipal www.canyelles.cat”
El que li comunico pel seu coneixement i efectes legals oportuns.
Canyelles, 7 / març / 2019
El Secretari - Interventor
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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.
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