
 
 

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER A LA 
CREACIÓ D’UNA BORSA DE PERSONAL TEMPORAL PER ALS PERFILS DE 
RECEPCIONISTA, SOCORRISTA I MONITOR ESPORTIU DEL SERVEI DEL COMPLEX 
ESPORTIU MUNICIPAL. 
 
LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS I ESTABLIMENT DEL 
CALENDARI DEL PROCÉS SELECTIU (Mitjançant Decret d’Alcaldia 2017-0544, de 7 de 
juny) 
 
Finalitzat el termini de reclamacions i esmenes, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 487/2017, 
de data 23 de maig de 2017, s’ha procedit a la confecció de la LLISTA DEFINITIVA 
D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS ordenada alfabèticament tal i com es mostra a 
continuació: 
 
A) Aspirants admesos al lloc de treball de RECEPCIONISTA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Aspirants exclosos del lloc de treball de RECEPCIONISTA: 
 

Cognoms i nom Motiu d’exclusió 

  

Antón Rubio, Ana Ma. 
No presenta la titulació requerida ni el certificat de la vida 

laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social 

Gómez González, Juan Pedro No presenta el resguard de pagament dels drets d’examen 

Serradell Cuartero, Esther No presenta el resguard de pagament dels drets d’examen 

 
C) Aspirants admesos al lloc de treball de MONITOR/A ESPORTIU/IVA: 
 

Cognoms i nom 

 

De Martín Campano, Estela 

Ruíz Vicente, Xènia 

Sánchez Dalmau, Núria 

Vela Gordillo, Carlos 

 
D) Aspirants exclosos del lloc de treball de MONITOR/A ESPORTIU/IVA: 
 

Cognoms i nom Motiu d’exclusió 

  

Fàbregas Pecharroman, Víctor 
No presenta el resguard de pagament dels drets 

d’examen 

Cognoms i nom 

 

Alexandre Sánchez, Natalia 

Carmona Descalzo, Edgar 

Mendez Alcalde, Maria 

Montaño Peralta, Manuela 

Navarrete Llidó, Àlex 

Plans Roca, Sílvia 

Ruiz Vicente, Xènia 

Saborit Estrada, Oriol 

Sánchez Sierra, Laura 



 
 

 
 
E) Aspirants admesos al lloc de treball de SOCORRISTA: 
 

Cognoms i nom 

 

Bautista Carrasco, Enric 

 
F) Aspirants exclosos del lloc de treball de SOCORRISTA: 
 

Cognoms i nom Motiu d’exclusió 

  

El Haykoue, Alaeddine No presenta Certificat ROPEC / COPLEFC 

Fàbregas Pecharroman, Víctor 
No presenta resguard de pagament dels drets 

d’examen 

 
 
CALENDARI DEL PROCÉS SELECTIU 
 
Per a la  realització de les proves del procés de selecció es convoca als aspirants per a la 
realització dels següents exercicis en les dates, llocs i horaris que es detallen a continuació: 
 

LLOC DE TREBALL DE RECEPCIONISTA 

 
Prova d’informàtica 
 
Es convoca els aspirants al lloc de treball de RECEPCIONISTA el dia 14 de juny de 2017 al 
Centre Cívic (c. Domènec Carles, 21) per a la realització de la prova pràctica d’informàtica, la 
qual tindrà caràcter obligatori i eliminatori d’acord amb l’establert a les bases de la 
convocatòria, en el torn horari que s’indica a continuació:  
 

Nom i cognoms Hora de convocatòria 

Alexandre Sánchez, Natalia 11:00 h. 
Carmona Descalzo, Edgar 11:00 h. 
Mendez Alcalde, Maria 11:00 h. 
Montaño Peralta, Manuela 11:30 h. 
Navarrete Llidó, Àlex 11:30 h. 
Plans Roca, Sílvia 11:30 h. 
Ruiz Vicente, Xènia 12:00 h. 
Saborit Estrada, Oriol 12:00 h. 
Sánchez Sierra, Laura 12:00 h. 

 
 
Entrevista personal  
 
Es convoca els aspirants al lloc de treball de RECEPCIONISTA que hagin superat la prova 
d’informàtica el dia 21 de juny de 2017 a les 11:00 hores a la seu de l’Ajuntament de 
Cabrils (c. Domènec Carles, 1) per a la realització de l’entrevista personal, la qual tindrà 
caràcter obligatori i no eliminatori d’acord amb l’establert a les bases de la convocatòria. Els 
aspirants seran cridats per ordre alfabètic per a la realització de l’entrevista.  
 
 
 
 
 



 
 

LLOC DE TREBALL DE MONITOR/A ESPORTIU/VA 

 
Entrevista personal  
 
Es convoca els aspirants al lloc de treball de MONITOR/A ESPORTIU/VA el dia 14 de juny de 
2017 a les 13:30 hores a la seu de l’Ajuntament de Cabrils (c. Domènec Carles, 1) per a la 
realització de l’entrevista personal, la qual tindrà caràcter obligatori i no eliminatori d’acord amb 
l’establert a les bases de la convocatòria. Els aspirants seran cridats per ordre alfabètic per a la 
realització de l’entrevista. 
 
 

LLOC DE TREBALL DE SOCORRISTA 

 
Es convoca l’aspirant al lloc de treball de SOCORRISTA el dia 14 de juny de 2017 a les 13:15 
hores a la seu de l’Ajuntament de Cabrils (c. Domènec Carles, 1) per a la realització de 
l’entrevista personal, la qual tindrà caràcter obligatori i no eliminatori d’acord amb l’establert a 
les bases de la convocatòria.  
 
 
 
Cabrils, 9 de juny de 2017 
 


