DECRET
1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient núm. 284/2017: aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i
establiment del calendari de les proves selectives, del concurs oposició lliure per a la provisió
d’una plaça de Peó de Parcs i Jardins, vacant a la plantilla de personal laboral i inclosa a
l’oferta pública d’ocupació 2016.
2.- ANTECEDENTS
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 7 de febrer de 2017, s’han aprovat les
bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió,
mitjançant concurs oposició per torn lliure, d’una plaça de peó de Parcs i Jardins, vacant a la
plantilla de personal laboral (subgrup assimilat AP), i inclosa a l’oferta pública d’ocupació de
l’any 2016.
Les bases han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de
24 de febrer de 2017, i l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 7323, de 7 de març de 2017.
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.
Durant el termini de 10 dies hàbils no s’han presentat al·legacions.

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 definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la
convocatòria per a la provisió d’una plaça de Peó de Parcs i Jardins de Serveis Municipals,
ordenada alfabèticament tal i com es mostra a continuació:
A) Aspirants admesos:
Núm. Registre General d’Entrada
2017-E-RC-1542
2017-E-RC-1504
2017-E-RC-1505
2017-E-RC-1507
2017-E-RC-1480
2017-E-RC-1469
2017-E-RC-1485

Cognoms i nom
BUENO GIMÉNEZ, CARLOS
SÁNCHEZ DEL AMOR, JORGE
SILLERO VELÁZQUEZ, JUAN MIGUEL
ARTIGAS PLANAS, XAVIER
LARA BAUTISTA, JOSÉ MANUEL
BERMEJO MOLERO, JOSÉ
CENTELLAS HOM, FRANCISCO JAVIER

2017-E-RC-1486
2017-E-RC-1491
2017-E-RC-1360
2017-E-RC-1412
2017-E-RC-1407
2017-E-RC-1238

AVILA COMELLAS, MIGUEL
SAMBOLA CAYLA, MIQUEL
TABERNER COSTA, XAVIER
CARLES IBÁÑEZ, GERARD
GUERRERO BÁEZ, ELOY
GÓMEZ GONZÁLEZ, JUAN PEDRO

B) Aspirants exclosos:
2017-E-RC-1493

YOUNES, EL FERRAI no acredita titulació ESO
o equivalent

Segon.- Establir que els aspirants següents resten exempts de realitzar la prova de català atès
que han superat la prova de català a la convocatòria exp. 255/2017 reguladora del procés de
selecció de la plaça de peó de la Brigada municipal:
Núm. Registre General d’Entrada
2017-E-RC-1485
2017-E-RC-1480

Cognoms i nom
CENTELLAS HOM, FRANCISCO JAVIER
LARA BAUTISTA, JOSÉ MANUEL

Tercer.- Establir que hauran de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana de nivell
A 2 bàsic, ja que no han acreditat estar en possessió de la titulació escaient, són els aspirants
següents:
Núm. Registre General d’Entrada
2017-E-RC-1504
2017-E-RC-1486

Cognoms i nom
SÁNCHEZ DEL AMOR, JORGE
AVILA COMELLAS, MIGUEL

Quart.- Rectificar el Vocal 1 de la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir
el present procés de selecció la composició del Tribunal, que estarà integrat pels membres
següents:
President
Suplent

Ariadna Casas Domínguez funcionària de l’Ajuntament
Mariona Triadó Agustí funcionària de l’Ajuntament

Vocal 1
Suplent

Joan Torrents Pérez personal laboral de l’Ajuntament
Anna Vilalta Centelles funcionària de l’Ajuntament

Vocal 2
Suplent

Montserrat Colell Bergé, a proposta de l’Escola d’Administració Pública
Francesc Xavier Cortés Labrador, a proposta de l’Escola d’Administració Pública

Convocar els membres del Tribunal Qualificador el dia 16 de juny a les 08:30 hores a la seu de
l’Ajuntament, per tal de fer la Constitució del Tribunal Qualificador.
Cinquè.- 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:

 Primer exercici: Prova de llengua catalana de nivell A bàsic
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 16 de juny de
2017, a les 09:00 hores al Centre Cívic (c/ Domènec Carles, 21).
 Segon exercici: Prova teòrica
Es convoca els aspirants declarats admesos el dia 19 de juny de 2017 a les 9:00 hores al
Centre Cívic (c/ Domènec Carles, 21) per a la realització de la prova teòrica, la qual té
caràcter obligatori i eliminatori i serà valorada amb un màxim de 10 punts.
 Tercer exercici: Cas pràctic
Es convoca els aspirants que hagin superat la prova teòrica el dia 21 de juny de 2017 a
les 9:00 hores al Centre Cívic (c/ Domènec Carles, 21) per a la realització de la prova
pràctica, la qual tindrà caràcter obligatori i 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.
Sisè.- Publicar la present resolució a la web de l’ajuntament.

Cabrils, 22 de maig de 2017
L’alcaldessa, Avelina Morales Serra

En dono fe
La secretària, Rebeca Just Cobos

