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Títol decret: Aprovació llistat definitiu admesos/es i exclosos/es borsa de  treball de guàrdia, personal funcionari 
interí 
Àrea: ALCALDÍA 
 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 227/2022 
 

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 el Decret d’Alcaldia núm. 218/2022, de data 27 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el 

llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es del procés selectiu, iniciant-se el termini de 5 

dies hàbils per la presentació d’esmenes. 

 

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 Guàrdia Municipal.  

 

Atesa la necessitat de nomenar el tribunal de selecció del procés selectiu.  

 

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.- Aprovar la llista definitiva d'admesos/es del procés selectiu per la creació d’una 

borsa de treball de Mestre/a en Educació Infantil (només s'indiquen els últims 4 números i 

lletra del DNI per tal d'impedir la identificació aliena a l'interessat/ada mateix.): 

 



  

 

 

 

 ADMESOS/ES      

 NIF Observacions   NIF Observacions 

1 ...3593Q -  31 ...1883W - 

2 ...9664D -  32 ...3187A - 

3 ...3095A -  33 ...4590D - 

4 ...4123A -  34 ...7200Z - 

5 ...8304X -  35 ...4890Q - 

6 ...5723X -  36 …3965D - 

7 ...7332A -  37 ...4484J - 

8 …4173R -  38 ...2208W - 

9 ...8286G -  39 ...7305H - 

10 ...3294Q -  40 ...2553T - 

11 ...7852C -  41 ...2342K - 

12 ...3721W -  42 ...5680P - 

13 ...8606R No aporta vida laboral  43 ...6313B - 

14 ...2481P -  44 ...0035D - 

15 ...6747E -  45 ...2093Q - 

16 ...3216S -  46 ...3052T - 

17 ...9771T -  47 ...5317Z   

18 ...5757E -  48 ...5239C - 

19 ...6555M -  49 ...6541H - 

20 ….0929E 
Ha de realitzar prova de 

nivell de català  50 ...9974R - 

21 ...2608H -  51 ...0777Z - 

22 ...5755C -  52 …5248S - 

23 ...0749X 
Ha de realitzar prova de 

nivell de català  53 ...8917B - 

24 ...6694Z -  54 ...8612B - 

25 ...4354R -  55 ...7336Q - 

26 ...7871L -  56 ...6687F - 

27 ...7859K -  57 ...6866M - 

28 ...5926Q -  58 ...0140Z - 

29 ...8611N -  59 ...3333k - 

30 ...2451Q -  60 ...3810S - 
 

 

Segon.- Aprovar la llista definitiva d’exclosos/es del procés selectiu per la creació d’una 

borsa de treball de Mestre/a en Educació Infantil (només s'indiquen els últims 4 números i 

lletra del DNI per tal d'impedir la identificació aliena a l'interessat/ada mateix.): 

 

 EXCLOSOS/ES  

 NIF Motiu 



  

 

 

 

1 ...1125F 
No aporta declaració 

jurada 

2 ...5021N 

No aporta vida 
laboral ni certificat 
de delictes sexuals 

3 ...7896Q 
No aporta certificat 
de delictes sexuals 

4 ...6767Q 

No aporta declaració 
jurada ni nivell de 

català 

5 ...9663A 

No aporta vida 
laboral ni títol exigit 

a la convocatòria 

6 ...5649P 
 No aporta certificat 
de delictes sexuals 

7 ...2358T 
 No aporta certificat 
de delictes sexuals 

8 ...8597W 
No aporta declaració 

jurada 

9 ...0784E 

No aporta permís de 
conduir B ni certificat 

delictes sexuals 

 

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: Carles Sánchez Torroba, Cap de la guàrdia municipal. Xavier Pol 

Borràs, com a suplent.  

Vocal 3: Beatriz Colet Hidalgo, designada per de l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya. Montserrat Checa Labella, com a suplent.  

 

Quart.- Desenvolupar el procés selectiu. Convocar a les següents persones aspirants per 

la realització de la prova, amb caràcter eliminatori, de nivell de català en data 16 d’agost de 

2022 a les 9h a l’Ajuntament de Canyelles (Pl. Onze de Setembre 1), d’acord amb les 

bases de convocatòria.  

 

Prova de Català 

….0929E 

...0749X 

 

Cinquè.- Es convoca a les persones aspirants admeses definitivament, en data 16 d’agost 

de 2022, a l’Ajuntament de Canyelles (Pl. Onze de Setembre nº1, Canyelles) per tal de dur 



  

 

 

 

a terme l’entrevista personal, d’acord amb la base setena de la convocatòria en els horaris 

establerts a continuació: 

 

    NIF 

1 8:30 ...3593Q 

2 8:35 ...9664D 

3 8:40 ...3095A 

4 8:45 ...4123A 

5 8:50 ...8304X 

6 8:55 ...5723X 

7 9:00 ...7332A 

8 9:05 …4173R 

9 9:10 ...8286G 

10 9:15 ...3294Q 

11 9:20 ...7852C 

12 9:25 ...3721W 

13 9:30 ...8606R 

14 9:35 ...2481P 

15 9:40 ...6747E 

16 9:45 ...3216S 

17 9:50 ...9771T 

18 9:55 ...5757E 

19 10:00 ...6555M 

20 10:30 ...2608H 

21 10:35 ...5755C 

22 10:40 ...6694Z 

23 10:45 ...4354R 

24 10:50 ...7871L 

25 10:55 ...7859K 

26 11:00 ...5926Q 

27 11:05 ...8611N 

28 11:10 ...2451Q 

29 11:15 ...1883W 

30 11:20 ...3187A 

31 11:25 ...4590D 

32 11:30 ...7200Z 

33 11:35 ...4890Q 

34 11:40 …3965D 

35 11:45 ...4484J 



  

 

 

 

36 11:50 ...2208W 

37 11:55 ...7305H 

38 12:00 ...2553T 

39 12:15 ...2342K 

40 12:20 ...5680P 

41 12:25 ...6313B 

42 12:30 ...0035D 

43 12:35 ...2093Q 

44 12:40 ...3052T 

45 12:45 ...5317Z 

46 12:50 ...5239C 

47 12:55 ...6541H 

48 13:00 ...9974R 

49 13:05 ...0777Z 

50 13:10 …5248S 

51 13:15 ...8917B 

52 13:20 ...8612B 

53 13:25 ...7336Q 

54 13:30 ...6687F 

55 13:35 ...6866M 

56 13:40 ...0140Z 

57 13:45 ...3333k 

58 13:50 ...3810S 

 

Sisè.- Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Canyelles i a la 

pàgina web municipal http://www.canyelles.cat.” 

 

 

Canyelles, 04/08/2022 

 

 

 

 

 

 

 Davant meu, el Secretari 

Rosa Huguet i Sugranyes Antoni Alsina Simal 

Alcaldessa - Presidenta Secretari - Interventor 
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