Exp. Núm.: 320/2021
Àrea: ALCALDÍA
L’Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Canyelles ha dictat, en l’expedient de
referència, la Resolució número 320/2021, de data 24/11/2021, 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, reunida en sessió
ordinària el dia 4 de maig de 2021, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar les bases
que regiran la selecció, mitjançant concurs oposició, per la provisió d’una borsa de treball
de personal Oficial 1ª electricista, com a persona interí i laboral temporal.
Atès que les bases íntegres de la convocatòria han estat publicades al DOGC en data 15
d’octubre de 2021.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 300/2021, de data 8 de novembre, mitjançant el qual
s’aprova el llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es del procés selectiu.
Atès que el període de presentació d’esmenes va finalitzar el passat 22 de novembre de
2021.
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 de Oficial 1ª electricista.
Atesa la necessitat de nomenar el tribunal de selecció del procés selectiu així com l’inici de
les proves.
Atès que les persones aspirants admeses acrediten estar en possessió del nivell de català
exigit en la base segona.
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 definitivament 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. De registre

7795N

2021/2840

6072M

2021/2887
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Segon.- Declarar excloses definitivament 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):
Exclosos/es
NIF

Núm. De registre

4708X

2021/2821

5220K

2021/2891

5347V

2021/2892

Tercer.- Nomenar l’òrgan de selecció del procés selectiu.
Secretari/a i vocal 1:
Antoni Alsina Simal, Secretari de l’Ajuntament de Canyelles. Mª
Aurora Garófano, com a suplent.
President/a i vocal 2: Daniel Hernández Pulido, Encarregat de la brigada municipal.
Josep Hill Bertran, com a suplent.
Vocal 3:
Immaculada Navarro Freixedas, designada per de l’Escola d’Administració
Pública. Jaume Carbonell Artigas, com a suplent.
Quart.- Desenvolupar el procés selectiu. Atenent que totes les persones aspirants han
acreditat el nivell de català exigit, es convoca als/les aspirants admesos/es per a la
realització de la primera prova consistent en un cas pràctic eliminatori, tal com està previst
en el punt sisè de les Bases Reguladores del procés selectiu.
La prova pràctica tindrà lloc al magatzem de la brigada municipal ubicat al C/ Cirerer s/n de
Canyelles el proper dia 2 de desembre de 2021 a les 10h.
Un cop avaluada la primera prova, es publicarà la llista amb les puntuacions obtingudes i
les persones aptes seran cridades per a la realització de la següent prova del procés.
Cinquè.- 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, divendres, 24 de novembre de 2021
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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.

