
ANUNCI

Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 1114/2015, de data 2 de novembre de 
2015, s’ha resolt el que es transcriu literalment a continuació:

“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient núm. 2066/2015: aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, 
designació del  tribunal  qualificador i  establiment  del  calendari  de les proves  selectives,  del  
concurs  oposició  lliure  per  a  la  provisió  temporal  d’una  plaça de  Tècnic/a  Auxiliar  de 
Biblioteca.

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  selectiu  per  a  la  provisió 
temporal i urgent, mitjançant concurs-oposició per torn lliure, d’una plaça interina de Tècnic/a 
Auxiliar de Biblioteca (subgrup assimilat de classificació C1).

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 això, i en virtut de les atribucions que tinc legalment conferides,

RESOLC:

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

A) Aspirants admesos:

Cognoms i nom

ALONSO ORTEGA, MARIA CRISTINA

ALONSO ZAPATA, JOSÉ MANUEL

ARTERO GAMARRA, LORENA

ÀVILA REINA, ROSA MARIA

AZNAR ALARCÓN, MARIA DEL PILAR

BEDOYA PELLICÉ, ANA
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BOLUMAR GONZÁLEZ DE MOLINA, JUAN ALBERTO

BRAVO REIXACHS, ROSA

CIRERA BERNAL, CECÍLIA

CLARAMUNT MARTORELL, JUAN JESÚS

COLL CERDÀ, AGUSTINA

DE LA PINTA TOLOSA, ESTELA

FERNÁNDEZ IÑÁÑEZ, IRENE

FERNÁNDEZ LLUCH, DAVID

FONS RAVENTÓS, EULÀLIA

GARCÍA ALBA, CARLA MARIA

GASCÓN VEGA, SIMÓN

GASOLS ARIAS, DIANA

GRANADOS RODRÍGUEZ, IVAN

GUILERA MADARIAGA, ALÈXIA

HUERTAS CIURANA, MARTA

JAÉN FERNÁNDEZ, AMÈLIA

LÓPEZ GARCÍA, NÚRIA

LÓPEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO

LÓPEZ PÉREZ, JUAN MANUEL

MARIN MUÑOZ, MARIA

MARTÍN CÁCERES, LAURA

MARTÍN RAMOS, MIRIAM

MATEU SELVAGGIO, MARTA NÚRIA

MELGAREJO VICENTE, AMÀLIA

MÉNDEZ PÉREZ, ARMANDO

MIRAS ISERN, MARIA

MOGAS RECALDE, JORDI

NOLLA ENFEDAQUE, MARTA

PAGÈS BERMUDO, JOSEP

PEÑARROCHA MARTÍNEZ, CARLES

PÉREZ BALLESTERO, VICTOR

PLANAS SÁNCHEZ, MARTA

REIXACH FRESQUET, GEORGINA

ROBLES BARRAGÁN ELISABET

ROCA PRATS, GRISELDA

RODRÍGUEZ GALLARDO, MÒNICA

ROMERO MORENO, ARAN

RUIZ PIÑOL, SARA

SAFAR BARBA, ARMANDO

SALGUERO, LAFUENTE, LORENA

SALONI MARIMÓN, GUADALUPE

SEGUÍ GUALLAR, MARIA BEGOÑA

SERRA BURGUÉS, GEMMA

VENTURA VIÑALS, ALBERT

VILANOVA LÓPEZ, ISMAEL



B) Aspirants exclosos:

Cognoms i nom Motiu d’exclusió

BERDAGUÉ PUJOL, MARIA TERESA
No  acredita  estar  en  possessió  de  la  titulació  mínima 
requerida

ROCHER CASTELLANO, DIDAC
No  acredita  estar  en  possessió  de  la  titulació  mínima 
requerida

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 C1, ja que no han acreditat estar en possessió de la titulació escaient, són els  
aspirants següents:

Cognoms i nom

ÀVILA REINA, ROSA MARIA

BRAVO REIXACHS, ROSA

CIRERA BERNAL, CECÍLIA

GASCÓN VEGA, SIMÓN

LÓPEZ PÉREZ, JUAN MANUEL

MATEU SELVAGGIO, MARTA NÚRIA

NOLLA ENFEDAQUE, MARTA

PAGÈS BERMUDO, JOSEP

VENTURA VIÑALS, ALBERT

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 Victòria García Bautista, personal laboral fix de la Corporació
Suplent Cèsar Carmona Laso, personal laboral fix de la Corporació

Vocal 1 Sílvia Sebastián Salvatierra, a proposta de Diputació de Barcelona
Suplent Josefa Martínez Jurado, a proposta de la Diputació de Barcelona

Vocal 2 Muntsa Abad Padrosa, Directora de la Biblioteca de Cabrils
Suplent Joan Ramon Herrador Rodríguez, Tècnic auxiliar de biblioteca

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 17 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  del 
concurs-oposició lliure, i convocar als aspirants per a la realització dels següents exercicis en 
les dates, llocs i horaris que es detallen a continuació:

Qüestionari sobre el contingut del temari
Es convoca, el dia 17 de novembre de 2015 a les 09:00 hores al Centre Cívic (c/ Domènec 



Carles,  21),  els  aspirants  declarats  admesos  per  a  la  realització  de  la  prova  eliminatòria 
consistent en respondre un qüestionari amb respostes alternatives de trenta preguntes sobre el 
contingut del temari.

Prova de llengua catalana de nivell C1
Es convoca els aspirants que han superat la prova anterior i que no han acreditat estar en 
possessió de la titulació del  nivell  exigit  de llengua catalana a la realització de la prova de 
llengua catalana el dia 18 de novembre de 2015, a les 10:30 hores a la seu de l’Ajuntament 
de Cabrils (c/ Domènec Carles, 1).

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.

L’alcaldessa, Avelina Morales Serra
 
Cabrils, 2 de novembre de 2015
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