
 

ANUNCI 
 
 
Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 326/2016, de data 19 d’abril de 2016, s’ha 
resolt el que es transcriu literalment a continuació: 
 

“Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 282/2016, de data 5 d’abril de 2016, s’han aprovat les bases 
del procés de selecció per a la contractació de persones aturades mitjançant els Plans 
d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils per a l’any 2016, en el marc del “Programa complementari 
de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, de la Diputació de Barcelona. 
 
Vistes les sol·licituds presentades durant el termini preceptiu per a prendre part en la 
convocatòria de contractació laboral temporal d’1 lloc de treball de Tècnic/a en TIC mitjançant 
els Plans d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils per a l’any 2016. 
 
Les bases han estat publicades íntegrament al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web 
municipal, indicant com a data màxima per a la presentació de sol·licituds el dia 15 d’abril de 
2016 a les 14:00 hores. 
  
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’ha procedit a comprovar la documentació 
presentada i els requisits exigits als aspirants, així com a la confecció de la llista d’aspirants 
admesos i exclosos. 
 
Vist l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, determina que una vegada finalitzat el termini de presentació 
d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes 
aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre 
d’actuació dels aspirants. 
 
Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que tinc conferides, 
 
RESOLC 
 
Primer.- Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la contractació 
laboral temporal d’1 lloc de treball de Tècnic/a en TIC, en el marc del “Programa complementari 
de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, de la Diputació de Barcelona, ordenats 
alfabèticament a continuació: 
 

Aspirants admesos Aspirants exclosos (motiu) 
BELDA ESPINAR, MONTSERRAT CARCOLÉ ORTEGA, POL (1) 
FRANCO MAIMIR, TRINI  
ORIOL SANZ, OLGA  
ROJAS MARTINEZ, ISANAGUI  

 
(1) Manca acreditació de titulació acadèmica i informe de vida laboral 
 
Segon.-  Designar l’òrgan de selecció del present procés selectiu, que estarà integrat pels 
membres següents: 
 

§ Jordi Piera Castellví, funcionari de carrera de la Corporació 
§ Gemma Álvarez Martínez, funcionària de carrera de la Corporació 
§ Montse Serra Fibla, funcionària de carrera d ela Corporació 

 
Tercer.- Convocar els aspirants admesos per a la realització d’una entrevista personal i 
realització d’una prova pràctica els dies 21 i 22 d’abril de 2016 dins els horaris indicats a 
continuació: 
 



 

Cognoms i nom Dia Hora 
BELDA ESPINAR, MONTSERRAT 21/04/2016 08:30 h. 
FRANCO MAIMIR, TRINI 21/04/2016 11:00 h. 
ORIOL SANZ, OLGA 22/04/2016 09:30 h. 
ROJAS MARTINEZ, ISANAGUI 22/04/2016 11:00 h. 

 
Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web de l’Ajuntament 
de Cabrils www.cabrils.cat.” 
 
Cabrils, 19 d’abril de 2016  
 
L’alcaldessa, Avelina Morales Serra  
 


