
 

ANUNCI

L'alcaldia,  en  data  23  d’abril  2019,  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.- Considerar  definitivament  aprovada la  relació  d’aspirants  admesos  i 
exclosos, segons  resolució de l’alcaldia de data 28 de març de 2019.

Segon.-  Admetre  la  documentació  justificativa  relativa  als  coneixements  de  català 
presentada per part de l’aspirant amb NIF …..896Q, segons instància i documentació 
presentada en data 11 d’abril de 2019 (2019-E-RC-1536).

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
…..523E

Tercer.-  Fixar el calendari de les proves corresponents a l’expedient iniciat 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:

1.-  Coneixements  de  la  llengua  catalana,  prevista  a  la  base  7.1,  que  hauran  de 
realitzar els aspirants que no han acreditat documentalment el nivell requerit. La prova 
es  realitzarà  a  les  dependències  del  Castell  de  Masricart  (Patronat  de  Cultura), 
situades a la Plaça del Castell número 1, de la Canonja i començarà a les 9 hores del 
dia 6 de maig de 2019.

Aquesta prova es qualificarà com a apte o no apte i quedaran eliminats els aspirants 
que no obtinguin la qualificació d’apte.

2.- Proves físiques, previstes a la base 7.2): es realitzaran el dia 6 de maig de 2019, a 
les instal·lacions municipals del camp de futbol de la Canonja, situades a l’Avinguda 
Carrasco i Formiguera s/n de la Canonja, i començarà a les 12 hores.

Es recorda als aspirants que, segons estableix la base esmentada, caldrà lliurar al 
tribunal, en el moment de la realització d'aquesta prova, un certificat mèdic oficial en el 
qual  es  faci  constar  que  reuneixen  les  condicions  físiques  necessàries  per  fer-la, 
expedit pel facultatiu dins els tres mesos anteriors a la seva presentació. En cas de no 
aportar-se el certificat mèdic, de no complir amb el termini assenyalat, o si aquest no 
determina fefaentment que l’aspirant pot desenvolupar les proves físiques detallades a 
l’annex II de les bases, el tribunal el declararà eliminat del procés selectiu.

Així mateix, fer constar que els aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva 
adequada.

 



 

La qualificació serà d’apte o no apte.

3.- Prova teòric pràctica, prevista a la base 7.3): es realitzarà el dia 10 de maig de 
2019, a les dependències del Castell de Masricart (Patronat de Cultura), situades a la 
Plaça del Castell número 1, de la Canonja i començarà a les 9 hores.

La puntuació d’aquesta prova es valorarà de 0 a 50 punts, i tindrà caràcter eliminatori, 
quedant eliminades les persones aspirants que no tinguin com a mínim 25 punts.

4.-  Entrevista de valoració personal (obligatòria i no eliminatòria), prevista a la base 
7.4. Es realitzarà a continuació de la prova teòric-pràctica, entre els aspirants que no 
han resultat eliminats del procés selectiu.

Per les proves s’haurà de presentar el document nacional d’identitat i portar el material 
d’escriptori adient.

Quart.- Publicar la present resolució al tauler d’edictes municipal residenciat a la seu 
electrònica www.lacanonja.cat.”

La qual cosa es fa pública als efectes corresponents.

El secretari pds

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

 

http://www.lacanonja.cat/
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