DECRET

En data 30 de novembre de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Cabrils va aprovar el pressupost
municipal i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual del propi Ajuntament, Organisme
autònom de l’Escola Bressol i de la Societat Mercantil dependent Serveis i Promocions
Municipals, S.A. per a l’any 2018. Com sigui que contra l’acord d’aprovació inicial no es van
presentar al·legacions, es va declarar definitivament aprovada.
Posteriorment, l’Oferta d’ocupació pública de l’ajuntament de Cabrils per l’any 2018 aprovada
per Decret 129/2018 de data 6 de febrer va acordar entre d’altres incloure la plaça de Tècnic/a
d’administració general.

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 14 de maig de 2018, va aprovar
les bases reguladores i convocatòria, que han de regir el procés de selecció per a la provisió
mitjançant promoció interna per nomenar funcionari de carrera per cobrir la vacant de la plaça
de Tecnic/a d’administració General, Subgrup A1.

Atès que ha finalitzat el termini per presentar instàncies.
FONAMENTS JURÍDICS
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.
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Vist que les bases han estat publicades al BOPB en data 24 de maig de 2018.

Número : 2018-0795 Data : 29/06/2018

Aquesta plaça es convoca d’acord amb allò que disposa el Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’Empleat públic, sobre
l’accés a l’ocupació pública i l’adquisició de la relació de servei.

Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern
Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret
d’alcaldia núm. 675/2015, de data 18 de juny de 2015 (BOP de data 30 de juny de 2015).
Per tot això, i en virtud de les facultats que tinc conferides
RESOLC
Primer.- Avocar la competencia per resoldre el present decret per raons d’urgència.
Segon.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la
convocatòria per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a d’administració general, subgrup de
classificació A1, tal i com es mostra a continuació:
A) Aspirants admesos:
Núm. Registre General Entrada
2018-RC-2539
B) Aspirants exclosos:
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CAP
Tercer.- 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.
Quart.- Establir que cap dels aspirants haurà de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana Nivell C1, ja que han acreditat estar en possessió del nivell escaient.

Rebeca Just Cobos, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Cabrils
Belén Pineda Lleó, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Cabrils

Vocal 1
Suplent

Miquel Sallés Puig funcionari de carrera de l’Ajuntament de Canovelles
Carles Casellas Ayén, funcionari amb habilitació de carácter nacional, Secretari de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt

Vocal 2

Maria José Ulla Fernández, designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
Antoni Civil Rey, designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Suplent

Actuarà com a secretari/ària del un dels membres del Tribunal.

Sisè.- Establir el següent calendari de proves d’acord amb el procés selectiu, que es realitzarà
el dia 11 de juliol de 2018 a l’Ajuntament de Cabrils:


8:30 -9:30: constitució del Tribunal



9:30 -11:00 realització del segon exercici prova teòrica



12:00-14:30 realització del tercer exercici prova pràctica



14:30: lectura del tercer exercici per part de l’aspirant davant del tribunal

Setè.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cabrils i a la web
municipal.
Vuitè.- Notificar la present resolució als membres del Tribunal de selecció.
Novè.- Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern Local que es
celebri.
Cabrils, 29 de juny de 2018
Davant meu
L’alcaldessa, Avelina Morales Serra

Rebeca Just Cobos
Secretària
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No serà membre del tribunal, però podrà estar present al procés de selecció, amb veu i sense
vot, un/a representant del personal funcionari/a.
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President
Suplent

Número : 2018-0795 Data : 29/06/2018

Cinqué.- Designar la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir el present
procés de selecció, que estarà integrat pels membres següents:

