
 

ANUNCI

L'alcaldia, en data 28 de març de 2018, ha dictat la següent Resolució en relació a 
l’expedient iniciat per  a la constitució d’una borsa de treball per a poder proveir amb 
caràcter temporal places de vigilant municipal:

“Primer.-  Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves 
selectives per a la  creació d’una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter 
temporal places de vigilant municipal, mitjançant convocatòria pública i pel sistema de 
concurs oposició.

Aspirants admesos:

…..709W
…..840K
…..835N
…..838G
…..558E
…..607C
…..559D
…..175C
…..048H
…..059B
…..246S
…..698X
…..348Q
…..859T
…..058J
…..421D
…..860P
…..692B
…..456A
…..082Z
…..021T
…..399A
…..014X
…..896Q
…..795L
…..901K
…..523E

                                                                                                                              
Aspirants exclosos:   

Aspirant Motiu
.....837B Incompliment de  les bases 3j) i 4

 



 

.....546P Incompliment de  la base 3h)

.....846L Incompliment de  les bases 3j) i 4

Segon.-   Els aspirants admesos que a continuació es relacionen, que no han acreditat 
disposar  del  nivell  suficient  de  català  (nivell  B2),  de  conformitat  amb l'establert  al 
Decret 161/2002, d'11 de juny, hauran de realitzar la prova de suficiència de la llengua 
catalana.

Aspirants que hauran de realitzar la prova de català:

…..399A
…..896Q
…..523E
…..546P

Tercer.-  Que s’exposi al públic la relació completa d’aspirants admesos i exclosos 
provisionalment, així com la dels aspirants que han de realitzar la prova de català, al 
tauler d’edictes de la seu electrònica municipal ubicada al lloc web www.lacanonja.cat.

Quart.-  Concedir un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de 
la  present  resolució a la  web municipal  www.lacanonja.cat ,  per  tal  que es puguin 
formular davant l'alcaldia les reclamacions que es creguin oportunes, i per esmenar els 
defectes que s'hagin pogut produir o per adjuntar documentació necessària per ser 
admès a la convocatòria, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre. En cas que els aspirants no esmenin dins d'aquest termini el defecte a ells 
imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva 
petició.

També  s’admetran  durant  aquest  termini  de  deu  dies,  l’acreditació  relativa  al 
coneixement d’idiomes establert a la base tercera apartat i). En el cas de no presentar-
se en aquest termini, els aspirants hauran de realitzar les corresponents proves.

Si  no  es  presenten  al·legacions,  la  llista  d'admesos  i  exclosos  es  considerarà 
definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.

Si s'accepta alguna al·legació es procedirà a aprovar la llista definitiva d'admesos i 
exclosos amb les esmenes corresponents i  es farà pública al tauler d'edictes de la 
Corporació i a la pàgina web municipal.

Cinquè.-  El tribunal qualificador estarà integrat per:

President:

Titular: Sr. Marc Brufau Cochs, secretari de l’Ajuntament de la Canonja.
Suplent: Sr. Josep Lluis Valero Nolla, secretari interventor de l'Ajuntament del Pla de 
Santa Maria.

Vocals:

Titular: Sr. Josep Rofes Llorens, interventor de l’Ajuntament de la Canonja.
Suplent: Sra. Montserrat Masdeu Contijoch, administrativa de l’Ajuntament de la Selva 
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del Camp.

Titular: Sr. Francisco José Pueyo Gracia, secretari interventor del servei d’assistència 
municipal de la Diputació de Tarragona.
Suplent:  Sr.  Xavier  Salvadó  Vives,   secretari  interventor  del  servei  d’assistència 
municipal de la Diputació de Tarragona.

Titular: Ángel Fernández Alberola, Sotinspector, cap de la policia local de l’Ajuntament 
d’Altafulla.
Suplent: Sr. Antonio Dote Cabrera, Sergent, cap de la policia local de l’Ajuntament de 
Creixell. 

Titular: Sr. Daniel Sánchez Miguel, tècnic d’administració general de l’Ajuntament de la 
Canonja, que actuarà també com a secretari del tribunal.
Suplent: Sra. Judith Mora García, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de la Canonja, 
que actuarà també, com a secretària del tribunal.

El tribunal disposarà la incorporació d’assessors especialistes per a la realització de 
les proves psicotècniques i físiques previstes a les bases.

Els assessors no tenen vot.

Sisè.- La data i l'hora d'inici de la prova amb el que s'inicia el procés de selecció, serà 
anunciada a través de la pàgina web municipal www.lacanonja.cat, amb una antelació 
mínima de 5 dies naturals a la seva realització”.

La qual cosa es fa pública als efectes corresponents.

El secretari pds

La Canonja, document signat electrònicament a la data del marge.
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