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Exp. Núm.: 59/2019 
Àrea: DEPARTAMENT DE PERSONAL 
 

 
L’Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Canyelles ha dictat, en l’expedient de 
referència, la Resolució número 59/2019, 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 per acord de Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Canyelles, en data 4 de 
desembre de 2018, es van aprovar les bases del procediment selectiu per a la creació d'una 
borsa de treball de guàrdia municipal mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.  
 
Atès que les bases íntegres de la convocatòria han estat publicades al "Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona" en data 19 de desembre de 2019, iniciant-se el termini de 20 dies 
naturals per la presentació de sol·licituds, finalitzant el passat 8 de gener.  
 
Atès que en data 20 de febrer de 2019 s'aprova el llistat provisional d'admesos i exclosos en 
el procés selectiu, iniciant-se el termini de 10 dies hàbils per la presentació d'esmenes, 
finalitzant el passat 5 de març. 
 
 
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.- Aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu  (només 
s'indiquen els últims 4 números i lletra del DNI per tal d'impedir la identificació aliena a 
l'interessat mateix.): 
 
Admesos 
 
... 6694Z 
... 4788P 
... 9366H 
... 9784X 
... 8061R 
... 4223D 
... 6464R 
... 7859K 
... 2531B 
... 9183T 
... 7264K 
... 6030C 



  

 

 

... 9316D 

... 4914W 

... 5845V 

... 2848D 

... 0812L 

... 6857A 

... 4920Y 

... 4127C 

... 1794G 

... 1481Y 

... 5326V 

... 9455X 

... 0098V 

... 4853L 

...9065V 

... 0918Y 

... 3837B 

... 0901K 

... 8401P 

... 7679Z 
 
 
Exclosos 
 
... 8807R a) 
...4265M a)c) 
... 9971S a)c) 
... 0279C a) 
... 8442X c) 
... 3416M c) 
... 3038W  a)b) 
... 7239F a) 
... 7625K c) 
... 8872F c) 
... 9714P a)c) 
... 9214G a)b)c) 
... 7665C a) 
... 5560V a) 
... 9058G b)c) 
... 8409A a)b) 
... 7522V a) 
 
 
a) Manca manifestar reunir tots els requisits de la base primera de la convocatòria. 
b) Manca de documentació. 
c) Documents no compulsats degudament.  
 
 
 
Segon.- Nomenar l'òrgan de selecció del procés selectiu. 
 
President: Antoni Alsina Simal, Secretari de l'Ajuntament de Canyelles. Mª Aurora Garófano 
Aquilera, com a suplent. 
 
Vocal 1: Andrés José Doblas Gómez, Representant Escola Administració Pública. Antonio 
Dote Cabrera, com a suplent.  
  
Vocal 2: Francisco Cruz García, Ajuntament Vilanova i la Geltrú. José Luís Corrales Federico 
com a suplent.  
 
Tercer.- Desenvolupament del procés selectiu: 



  

 

 

 
Es convoca als aspirants admesos per a la realització de les proves físiques previstes en el 
punt Setè de les Bases Reguladores del procés selectiu. 
Per a la realització d'aquesta prova, els/les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat 
mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per 
a portar-les a terme. Aquest certificat mèdic ha d'haver estat expedit com a màxim tres 
mesos abans de la data de realització de les proves. La no presentació d'aquest certificat 
comportarà l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.  
 
 
Execució de les proves següents: 
 
a) Course navette 
Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada 
per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres.  
 
b)  Llançament de pilota medicinal 
Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3quilos) amb les dues 
mans i, de darrera el clatell, es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar els 
talons ni les puntes dels peus (2 intents) 
 
c)  Abdominals en 1 minut 
Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell 
i els peus subjectats. 
 
d) Salt vertical 
Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins 
tocar amb la mà el punt més alt de la paret (2intents). 
 
e) Velocitat 
  Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres. 
 
 
 
Les proves físiques tindran lloc a les pistes d'atletisme de Vilanova i la Geltrú (C/Ronda 
Ibèrica 58, 08800) el proper dia 20 de març de 2019 de 9.00 a 15.00. Es convoca a tots els 
aspirants a les 8.30.  
 
Un cop avaluada la realització de la prova física, 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.  
 
 
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, 7 / març / 2019 
 
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. 
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