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Exp. Núm.: 2018/2022 
Àrea: ALCALDÍA 

 
 
L’Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Canyelles ha dictat, en l’expedient de 
referència, la Resolució número 218/2022, de data 27/07/2022, 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 
 
D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 172/2022, de 15 de juny, s’aproven les bases per 
les quals es regirà el procés de selecció per la creació de la borsa de treball de guàrdia 
municipal, personal funcionari interí, mitjançant procediment de màxima urgència i caràcter 
excepcional, pel sistema de concurs de mèrits. 
 
Atès que les bases íntegres de la convocatòria han estat publicades al DOGC en data 23 
de juny i el període de presentació d’instàncies va finalitzar en data 25 de juliol de 2022. 
  
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. 
 
D’acord amb la base cinquena – Admissió de les persones aspirants, finalitzat el termini de 
presentació d’instàncies, el president/a, en el termini màxim d’un mes, aprovarà la llista 
provisional d’admesos i exclosos que, segons preveu 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, es 
farà pública al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Canyelles i a la pàgina web 
del mateix, i ha de concedir un termini de 5 dies hàbils per a subsanacions i reclamacions, 
d’acord amb l’article 33 de la Llei 39/201. 
 
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 Observacions 

1 ...3593Q - 

2 ...9664D - 



  

 

 

3 ...3095A - 

4 ...4123A - 

5 ...8304X - 

6 ...5723X - 

7 ...7332A - 

8 …4173R - 

9 ...8286G - 

10 ...3294Q - 

11 ...7852C - 

12 ...3721W - 

13 ...8606R 

Manca aportar vida laboral, en cas de no aportar-la 
no es valorarà com a mèrit l'experiència laboral 
d'acord amb la base quarta. 

14 ...2481P 

Manca aportar vida laboral, en cas de no aportar-la 
no es valorarà com a mèrit l'experiència laboral 
d'acord amb la base quarta. 

15 ...6747E - 

16 ...3216S - 

17 ...9771T - 

18 ...5757E - 

19 ...6555M - 

20 ….0929E 

No aporta certificat de nivell de català. En cas de no 
aportar-ho haurà de realitzar la corresponent prova 
de nivell. 

21 ...2608H - 

22 ...5755C - 

23 ...0749X 

No aporta certificat de nivell de català. En cas de no 
aportar-ho haurà de realitzar la corresponent prova 
de nivell. 

24 ...6694Z - 

25 ...4354R - 

26 ...7871L - 

27 ...7859K - 

28 ...5926Q - 

29 ...8611N - 

30 ...2451Q - 

31 ...1883W - 



  

 

 

32 ...3187A - 

33 ...4590D - 

34 ...7200Z - 

35 ...4890Q - 

36 …3965D - 

37 ...4484J - 

38 ...2208W - 

39 ...7305H - 

40 ...2553T - 

41 ...2342K - 

42 ...5680P - 

43 ...6313B - 

44 ...0035D - 

45 ...2093Q - 

46 ...3052T 

Manca aportar vida laboral, en cas de no aportar-la 
no es valorarà com a mèrit l'experiència laboral 
d'acord amb la base quarta. 

47 ...5317Z   

48 ...5239C - 

49 ...6541H - 

50 ...9974R - 
 
Segon.- Declarar excloses provisionalment 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 Motiu 

1 ...1125F No aporta declaració jurada 

2 ...5021N 
No aporta vida laboral ni certificat 
de delictes sexuals 

3 ...6866M 
No aporta declaració jurada ni 
certificat delictes sexuals 

4 ...7896Q 
No aporta certificat de delictes 
sexuals 

5 …5248S No aporta declaració jurada 

6 ...8917B 
No aporta títol exigit a la 
convocatòria 

7 ...3810S 
No aporta certificat de delictes 
sexuals ni declaració jurada 

8 ...0777Z 
No aporta certificat de delictes 
sexuals 

9 ...6767Q 
No aporta declaració jurada ni 
nivell de català 

10 ...9663A 
No aporta vida laboral ni títol exigit 
a la convocatòria 

11 ...5649P 
 No aporta certificat de delictes 
sexuals 



  

 

 

12 ...2358T 
 No aporta certificat de delictes 
sexuals 

13 ...6687F 
 No aporta certificat de delictes 
sexuals 

14 ...3333k 

No aporta CV, certificat delictes 
sexuals, vida laboral ni declaració 
jurada 

15 ...8597W No aporta declaració jurada 

16 ...7336Q No aporta DNI ni vida laboral 

17 ...8612B No aporta DNI 

18 ...0784E 
No aporta permís de conduir B ni 
certificat delictes sexuals 

19 ...0140Z No aporta certificat delictes sexuals 

 
Tercer.- Concedir un termini de 5 dies hàbils, a partir del següent a la publicació d’aquest 
anunci al Tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal, de conformitat allò que 
estableix la base cinquena 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 Tauler 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, dimecres, 27 de juliol de 2022 
 
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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