ANUNCI
Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 380/2017, de data 28 d’abril de 2017, s’ha
resolt el que es transcriu literalment a continuació:
“Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 327/2017, de data 12 d’abril de 2017, s’han aprovat les
bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la contractació
de personal temporal mitjançant el Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils 2017, en el
marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018”, 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 de 3 llocs de treball d’Auxiliar Administratiu
mitjançant el Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils per a l’any 2017.
Les bases han estat publicades íntegrament a la web municipal, indicant com a data màxima
per a la presentació de sol·licituds el dia 24 d’abril de 2017.
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 de 3 llocs de treball d’Auxiliar Administratiu/iva, 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
ALAMEDA GIMÉNEZ, ALÍCIA
ALMIRALL VALL, LLUÍS
BAAZA, FADOUA
BERDAGUÉ PUJOL, MARIA TERESA
BORRÀS GABARRÓ, SÍLVIA
BOVER SERRA, MARIA CLAUSTRE
DÍAZ POZO, EVA
GRAU GARCÉS, MARIA LUISA
MACIÀ UBACH, MARIA ISABEL
MARQUET GUMMÀ, MARIA ÀNGELS
MATEU SELVAGGIO, MARTA NÚRIA
NAVARRETE LLIDÓ, ÀLEX
PINO SOLANO, NÚRIA
PUJOL RIERA, MIREIA
PUMAR DELGADO, JUAN ANTONIO
QUINTANA BRITO, CLARISSA
SERRADELL CUARTERO, ESTHER
TEJERINA OLIVERAS, SUSANA ESTEFANIA

Aspirants exclosos (motiu)
MARTÍN SÁEZ, RUTH (1)

TRILLES PÉREZ, MARTA
VALERO RODRÍGUEZ, EVA
VALLBONA BLANCH, MARTA
ZARZOSA GÜELL, JORDI

(1) Manca informe de vida laboral i document d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya
Segon.- Designar l’òrgan de selecció del present procés selectiu, que estarà integrat pels
membres següents:




Gemma Álvarez Martínez, funcionària de carrera de l’Ajuntament
Jordi Piera Castellví, funcionari de carrera de l’Ajuntament
Montse Serra Fibla, funcionària de carrera de l’Ajuntament

Tercer.- Convocar els aspirants admesos per a la realització d’una entrevista personal i
realització d’una prova pràctica el dia 4 de maig de 2017 a la seu de l’Ajuntament de Cabrils,
dins els horaris indicats a continuació:

DIA 04/05/2017
Hora

08:30 H.

09:30 H.

11:30 H.

Aspirants admesos
ALAMEDA GIMÉNEZ, ALÍCIA
ALMIRALL VALL, LLUÍS
BAAZA, FADOUA
BERDAGUÉ PUJOL, MARIA TERESA
BORRÀS GABARRÓ, SÍLVIA
BOVER SERRA, MARIA CLAUSTRE
DÍAZ POZO, EVA
GRAU GARCÉS, MARIA LUISA
MACIÀ UBACH, MARIA ISABEL
MARQUET GUMMÀ, MARIA ÀNGELS
MATEU SELVAGGIO, MARTA NÚRIA
NAVARRETE LLIDÓ, ÀLEX
PINO SOLANO, NÚRIA
PUJOL RIERA, MIREIA
PUMAR DELGADO, JUAN ANTONIO
QUINTANA BRITO, CLARISSA
SERRADELL CUARTERO, ESTHER
TEJERINA OLIVERAS, SUSANA ESTEFANIA
TRILLES PÉREZ, MARTA
VALERO RODRÍGUEZ, EVA
VALLBONA BLANCH, MARTA
ZARZOSA GÜELL, JORDI

Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web de l’Ajuntament
de Cabrils www.cabrils.cat.”
Cabrils, 28 d’abril de 2017
L’alcaldessa, Avelina Morales Serra

