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Exp. Núm.: 226/2020 
Àrea: ALCALDÍA 
 

 
L’Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Canyelles ha dictat, en l’expedient de 
referència, la Resolució número 226/2020, de data 22/09/2020, 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 de 2020 
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. 
 
Atesa la finalització del període de presentació d'instàncies  i atès que dins del període 
reglamentari han tingut entrada en el registre d'aquest Ajuntament les sol·licituds per prendre 
part d'aquest procés selectiu. 
  
Atesa la necessitat d'aprovar el llistat provisional d'admesos/es i exclosos/es del procés 
selectiu per la categoria de PEÓ.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist l'article 55  de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.  
Vist l'article 21.1 g)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
Vist l'article 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.- Declarar admeses provisionalment en el procés selectiu de l'esmentada 
convocatòria a les següents persones (només s'indiquen les quatre últimes xifres del NIF per 
tal d'impedir la identificació aliena a l'interessat/ada mateix/a): 
 
 

ADMESOS/ES 

NIF Núm. Registre 

4566H 2020/1880 

0026A 2020/1883 

0641V 2020/1918 

4708X 2020/1913 

2104T 2020/1876 

8506D 2020/1937 

6940M 2020/1929 

5628K 2020/1969 



  

 

 

3075H 2020/2016 

3419L 2020/2023 

5441H 2020/1961 

1052G 2020/2055 

5436N 2020/2046 

4951Q 2020/2063 

 
Segon.- Declarar excloses provisionalment a les següents persones: 
 

EXCLOSOS/ES  
NIF Núm. Registre Motiu 

5424P E/002098-2020 Manca declaració jurada i documentació degudament compulsada 

9655Z E/002059-2020 Manca NIF compulsat, vida laboral i declaració jurada 

9523A 2020/1887 Manca vida laboral 

3167H 2020/1900 Manca certificat escolaritat 

3232W 2020/1952 Manca certificat escolaritat 

2245Z 2020/1957 Manca certificat escolaritat 

5063B 2020/1967 Manca certificat escolaritat 

1783E E/002157-2020 Manca compulsa documentació 

X...340W 2020/1979 Manca certificat escolaritat 

1001T 2020/2058 Manca certificat escolaritat 

5840P 2020/2093 Manca certificat escolaritat i vida laboral 

5294T 2020/2089 Manca vida laboral 
 
 
Tercer.- Concedir un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació d'aquest 
anunci al Taulell d'anuncis de la corporació i al web municipal, de conformitat allò que 
estableix el punt QUART de les bases reguladores del procés selectiu, per a esmenar 
sol·licituds, presentar les al·legacions i/o documentació que es cregui escaient.  
 
 
Quart.- Exposar aquesta resolució al Taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Canyelles i a la 
pàgina web municipal www.canyelles.cat. 
 
 
 
” 
 
El que li comunico pel seu coneixement i efectes legals oportuns. 
 
Canyelles, dimarts, 22 / setembre / 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. 
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