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DECRET D’ALCALDIA
1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient núm. 83/2018: aprovació de la llista d’aspirants admesos i exclosos del procés
selectiu de personal temporal per a activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
2.- ANTECEDENTS
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 19 de març de 2018, s’han aprovat les
bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una
borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents i per a la cobertura de
necessitats del servei o substitucions de monitors de lleure.

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.

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.
Vist el que disposen els articles 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i 53.1.h) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre la competència de l’alcalde per
aprovar les bases de les proves per ala selecció del personal.

DECRET

Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC
Primer.- Avocar la competència per resoldre aquest Decret per raons d’urgència.
Segon.- Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la
creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places temporals no permanents i per a
la cobertura de necessitats del servei o substitucions de monitors de lleure, tal i com es mostra
a continuació:
A) Aspirants admesos:
NÚM. REGISTRE
GENERAL D’ENTRADA
2018-E-RC-1748
2018-E-RC-1862
2018-E-RC-1697
2018-E-RC-1869
2018-E-RC-1826
2018-E-RC-1854
2018-E-RC-1780
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3.- FONAMENTS DE DRET

Número : 2018-0547 Data : 18/05/2018

Les bases han estat publicades íntegrament al tauler d’edictes i a la web de l’Ajuntament de
Cabrils i difoses mitjançant el servei d’intermediació laboral de l’Ajuntament.

2018-E-RC-1665
2018-E-RC-1818
2018-E-RC-1706
2018-E-RC-1836
2018-E-RC-1682
2018-E-RC-1700
2018-E-RC-1666
2018-E-RC-1868
2018-E-RC-1875

M: No acreditar estar en possessió del títol de monitor de lleure
T: No acreditar haver satisfet el pagament de la taxa dels drets d’examen
Tercer.- Establir que els aspirants que hauran de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana de nivell B2, ja que no han acreditat estar en possessió de la titulació escaient, són els
aspirants següents:
NÚM. REGISTRE
GENERAL D’ENTRADA
2018-RC-E-1875
2018-RC-E-1868
2018-RC-E-1862
2018-RC-E-1697
2018-RC-E-1869
Quart.- Designar la composició de l’òrgan seleccionador que ha de jutjar i decidir el present
procés de selecció, que estarà integrat pels membres següents:
President

Alícia Fernández Rodríguez, personal laboral fix de l’Ajuntament de Cabrils

Vocal 1

Josep Carlos Babot, personal laboral fix de l’Ajuntament de Cabrils

Vocal 2

Montse Serra Fibla, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Cabrils

Actuarà com a secretari del Tribunal un/a dels/les vocals de l’òrgan seleccionador.
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.
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MOTIU
EXCLOSIÓ
M, T
M
M
M
M
M
M, T
T
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NÚM. REGISTRE
GENERAL D’ENTRADA
2018-E-RC-1761
2018-E-RC-1741
2018-E-RC-1752
2018-E-RC-1855
2018-E-RC-1837
2018-E-RC-1870
2018-E-RC-1636
2018-E-RC-1740

Número : 2018-0547 Data : 18/05/2018

B) Aspirants exclosos:

Cinquè.- Convocar els membres del Tribunal Qualificador el dia 24 de maig de 2018 a les
09:00 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:
Prova de llengua catalana de nivell B2
Es convoca els aspirants 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 24 de maig de 2018,
a les 09:00 hores a la seu de l’Ajuntament de Cabrils (c/ Domènec Carles, 1).
Entrevistes
Es convoca, el dia 25 de maig de 2018 a les hores detallades tot seguit:

Setè.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cabrils i a la web de
l’Ajuntament.
Vuitè.- Donar compte d’aquest Decret a la propera Junta de Govern Local.
Cabrils, 18 de maig de 2018
L’alcaldessa,
Avelina Morales Serra

En dono fe,
La secretària accidental
Gemma Alvarez Martínez
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09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
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HORA ENTREVISTA
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NÚM. REGISTRE
GENERAL D’ENTRADA
2018-E-RC-1748
2018-E-RC-1862
2018-E-RC-1697
2018-E-RC-1869
2018-E-RC-1826
2018-E-RC-1854
2018-E-RC-1780
2018-E-RC-1665
2018-E-RC-1818
2018-E-RC-1706
2018-E-RC-1836
2018-E-RC-1682
2018-E-RC-1700
2018-E-RC-1666
2018-E-RC-1868
2018-E-RC-1875

