
ANUNCI

Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 1116/2015, de data 3 de novembre de 
2015, s’ha resolt el que es transcriu literalment a continuació:

“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient núm. 2193/2015: aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, 
designació  del  tribunal  qualificador  i  establiment  del  calendari  de les  proves  selectives,  de 
l’oposició lliure per a la provisió d’una plaça de Bidell, vacant a la plantilla de personal laboral i 
inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2014.

2.- ANTECEDENTS

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 1 de setembre de 2015, s’han aprovat  
les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, 
mitjançant oposició per torn lliure, d’una plaça de bidell, vacant a la plantilla de personal laboral  
(subgrup assimilat AP), i inclosa a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2014. 

Les bases han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
14 de setembre de 2015,  i  l’anunci  de la convocatòria  al  Diari  Oficial  de la Generalitat  de 
Catalunya núm. 6961, de 22 de setembre de 2015.

Finalitzat  el  termini  de presentació d’instàncies,  s’ha procedit  a comprovar la documentació 
presentada i els requisits exigits als aspirants a l’apartat tercer de les bases, així  com a la 
confecció de la llista d’aspirants admesos i exclosos.

3.- FONAMENTS DE DRET

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.

4.- CONCLUSIONS

Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC

Primer.- Aprovar  la  llista  provisional  d’aspirants  admesos  i  exclosos  corresponent  a  la 
convocatòria  per  a la provisió d’una  plaça de Bidell,  ordenada alfabèticament  tal  i  com es 
mostra a continuació:

A) Aspirants admesos:

Cognoms i nom

AGUILÀ ORTEGA, XAVIER

BOSCH SIBERTA, ANTONI

BUCH BROTO, MARC

CABANILLAS RODRÍGUEZ, MARC

CABELLO GALLARDO, ANTONIO

CABRERA DE SILVA, MIGUEL

CASAMIQUELA SIERRA, JOSEP

DE ELIAS MÈLICH, BERENGUER
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DE MOYA ALVAREZ, VICENTE JOSÉ

DELGADO ALSINA, GEMMA

FABREGAT MAYOL, ALÍCIA

FERNÁNDEZ IÑAÑEZ, IRENE

FONSECA MORAGAS, MARTA

GIMÉNEZ TURMO, MONTSERRAT

GOMÀ PIJUAN, WALTER

GÓMEZ FERNÁNDEZ, MARC

GÓMEZ GRIMAL, JORDI

GÓMEZ NICOLAU, MERCEDES

HAJI SRIFI HARRAK, MOHAMED SAÏD

JANSANA PUERTA, XAVIER

JOFRA FERNÁNDEZ, MARC

LAVADO CUEVAS , EVA

LLOPIS ESPADERO, MIGUEL

MARTIN DELCOR, JOSÉ MARIA

MATEU SELVAGGIO, MARTA NÚRIA

MÉRIDA BAEZ, MARÍA DOLORES

MILLÁN RAMIA, JORDI

ORTIZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER

PADRENY MARTÍNEZ, RAFAEL

PALOMO LÓPEZ, JUAN CARLOS

PÉREZ JIMÉNEZ, INMACULADA

PIERA CASCALES, JOAQUIN

PLAZA VALLECILLOS, ANTONIO

PONS VIVANCOS, ALEJANDRO

PUJOL SÁNCHEZ, EDUARD

REIXACH FRESQUET, GEORGINA

RODRÍGUEZ ROIG, EDUARD

SALDAÑA TORRES, ANTONIO

SERRAN RODRÍGUEZ-PERAL, JUAN

TIZADO GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL

TRUJILLO VERDUGO, JAVIER

VAZQUEZ CASTILLO, MIGUEL ÁNGEL

B) Aspirants exclosos:

Cap 

Segon.- Destacar que en cas que no es formuli cap reclamació i/o al·legació contra la llista  
provisional d’aspirants admesos i exclosos durant el termini de deu dies, s’entendrà elevada a 
definitiva de forma automàtica.

Tercer.- Establir que els aspirants que hauran de realitzar la prova de coneixements de llengua 
catalana de nivell A2 (nivell bàsic), ja que no han acreditat estar en possessió de la titulació  
escaient, són els aspirants següents:

Cognoms i nom

AGUILÀ ORTEGA, XAVIER

BUCH BROTO, MARC

CASAMIQUELA SIERRA, JOSEP

FABREGAT MAYOL, ALÍCIA

FONSECA MORAGAS, MARTA



GIMÉNEZ TURMO, MONTSERRAT

LLOPIS ESPADERO, MIGUEL

PADRENY MARTÍNEZ, RAFAEL

PALOMO LÓPEZ, JUAN CARLOS

PLAZA VALLECILLOS, ANTONIO

PONS VIVANCOS, ALEJANDRO

RODRÍGUEZ ROIG, EDUARD

SALDAÑA TORRES, ANTONIO

SERRAN RODRÍGUEZ-PERAL, JUAN

TRUJILLO VERDUGO, JAVIER

Quart.- Designar la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir el present 
procés de selecció, que estarà integrat pels membres següents:

President Jordi Piera Castellví, funcionari de carrera de la Corporació
Suplent Gemma Álvarez Martínez, funcionària de carrera de la Corporació

Vocal 1 Anna Vilalta Centellas, funcionària de carrera de la Corporació
Suplent Ariadna Casas Domínguez, funcionària de carrera de la Corporació

Vocal 2 Mercè Castellà Fontova, a proposta de l’Escola d’Administració Pública
Suplent Montserrat Colell Bergé, a proposta de l’Escola d’Administració Pública

Actuarà com a secretari/ària del Tribunal Qualificador el/la secretari/ària de la Corporació, que 
actuarà amb veu però sense vot.

No serà membre del tribunal, però podrà estar present al procés de selecció, amb veu i sense 
vot, un/a delegat/da del personal laboral.

Cinquè.- Convocar els membres del Tribunal Qualificador el dia 23 de novembre de 2015 a les 
08:30 hores a la seu de l’Ajuntament, per tal de fer la Constitució del Tribunal Qualificador.

Sisè.- Establir el  calendari de realització de les proves del procés de selecció, i convocar als 
aspirants per a la realització dels següents exercicis en les dates, llocs i horaris que es detallen 
a continuació:

Prova de coneixements específics
Es convoca els aspirants declarats admesos el  dia  23 de novembre a les 09:00 hores al 
Centre  Cívic  (c/  Domènec  Carles,  21) per  a  la  realització  de  la  prova  de  coneixements 
específics, la qual té caràcter eliminatori i serà valorada amb un màxim de 10 punts.

Prova de llengua catalana de nivell A2
Es convoca els aspirants declarats admesos i que no han acreditat estar en possessió de la 
titulació del nivell exigit de llengua catalana a la realització de la prova el dia 27 de novembre 
de 2015, a les 08:30 hores a la seu de l’Ajuntament de Cabrils.

Prova de coneixements pràctics
Es convoca els aspirants que hagin superat la prova de coneixements específics el dia 27 de 
novembre a les 11:30 hores al Centre Cívic (c/ Domènec Carles, 21) per a la realització de 
la prova de coneixements pràctics, la qual tindrà caràcter eliminatori i serà valorada amb un 
màxim de 10 punts.

Entrevista personal



Finalitzada  la  prova  de  coneixements  pràctics,  seran  convocats  per  a  la  realització  de 
l’entrevista aquells aspirants que hagin superat les proves anteriors. Els aspirants seran cridats  
per ordre alfabètic per a la realització de l’entrevista.

Setè.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local.

Vuitè.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cabrils i a la web de 
l’Ajuntament.”

El que es fa públic als efectes de que els interessats puguin presentar, si s’escau, reclamacions 
contra la mateixa.

Cabrils, 3 de novembre de 2015

L’alcaldessa, Avelina Morales Serra
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