
 

ANUNCI

Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 1290/2018, de data 31 d’octubre de 2018,  
s’ha resolt el que es transcriu literalment a continuació:

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 14 de maig de 2018, s’han aprovat les 
bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal  
d’una plaça de personal laboral de Tècnic/a informàtic mitjançant torn lliure.

Les bases han estat publicades íntegrament i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, de 24 de maig de 2018.

Finalitzat  el  termini  de presentació d’instàncies, s’ha procedit  a comprovar la documentació 
presentada i els requisits exigits als aspirants a l’apartat segon de les bases, així com a la 
confecció de la llista d’aspirants admesos i exclosos.

Mitjançant Acord de la Junta de Govern local, de data 25 de juny de 2018, s’ha aprovat la llista  
d’aspirants admesos i exclosos i s’ha designat el tribunal qualificador del procés selectiu.

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.

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).

RESOLC:

Primer.- Avocar la competència per resoldre aquest Decret per raons d’urgència.

Segon.- Convocar els membres del Tribunal Qualificador el dia 8 de novembre de 2018 a les 
08:30 hores a la seu de l’Ajuntament, per tal de fer la Constitució del Tribunal Qualificador.

Tercer.- Convocar als aspirants per a la realització dels següents exercicis en les dates, llocs i  
horaris que es detallen a continuació:

Prova teòrica
Es convoca, el dia 8 de novembre de 2018 a les 09:00 hores a la seu de l’Ajuntament de 
Cabrils (c/ Domènec Carles, 1),  els aspirants declarats admesos per a la realització de la 
prova teòrica consistent en respondre un qüestionari amb respostes múltiples alternatives de 25 
preguntes relacionades amb el temari que figura a l’annex de les bases.

Prova pràctica
Es convoca, el dia 8 de novembre a les 10:30 hores a la seu de l’Ajuntament de Cabrils (c/ 
Domènec Carles,1), els aspirants declarats admesos per a la realització de la prova pràctica 
consistent en la resolució de supòsit/s pràctic/s proposat/s pel tribunal, d’acord amb el temari  
específic de les bases.

Quart.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.

Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.”

Cabrils, 31 d’octubre de 2018 

L’alcaldessa, Avelina Morales Serra

 


