DECRET D’ALCALDIA

1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient núm. 256/2017: Aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del
procés de selecció per a la provisió d’una plaça d’oficial de primera de Serveis Municipals,
personal laboral fix, de la Brigada Municipal, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició
per promoció interna.
2.- ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió de data 6
aprova les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció per
plaça d’Oficial Primera, pertanyent al grup assimilat de classificació C2,
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta
2016.

de febrer de 2017,
a la provisió d’una
plaça vacant a la
pública d’ocupació

Les bases han estat publicades íntegrament al web de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 24 de febrer de 2017.

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.- Avocar la competència per resoldre aquest Decret per raons d’urgència.
Segon.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a
la provisió d’una plaça d’Oficial Primera, pertanyent al grup assimilat de classificació C2, plaça
vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta pública
d’ocupació 2016, ordenada alfabèticament tal i com es mostra a continuació:
Nom i cognoms
ALBERT NOTABLE, Bruno
ARAÑÓ PUJOL, Agustí
SEDANO GARCIA, David

Núm. Registre d’entrada
2017-E-RC-1320
2017-E-RC-1530
2017-E-RC-1429

Tercer.- Establir que cap dels aspirants no haurà de realitzar la prova de coneixements de
llengua catalana de nivell A2, ja que tots ells han acreditat estar en possessió de la titulació
escaient.

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
Suplent

Mingo Abril i Aragón, personal laboral de l’Ajuntament de Vilassar de Mar
Pablo Abenójar García, funcionari de l’Ajuntament

Vocal 1
Suplent

José Luis Salvador Gràcia, funcionari de l’Ajuntament
Albert Morera Herrero, funcionari de l’Ajuntament

Vocal 2
Suplent

Josep Gallemí Mora, a proposta de l’Escola d’Administració Pública
Antonio José Fernández García, 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 11 de juliol de 2017 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 la prova del procés de selecció, i convocar els
aspirants per a la realització del següent exercici en la data, lloc i horari que es detalla a
continuació:
Cas pràctic
Es convoca els aspirants el dia 11 de juliol de 2017, a les 9:00 hores a la nau de la Brigada
Municipal (c. A, núm. 6) per a la realització del cas pràctic, el qual tindrà caràcter obligatori i
eliminatori d’acord amb l’establert a les bases de la convocatòria.
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.
Cabrils, 28 de juny de 2017
L’alcaldessa,
Avelina Morales Serra

En dono fe
La secretària accidental,
Gemma Álvarez Martínez

