Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 1448/2018, de data 5 de desembre de
2018, s’ha resolt el que es transcriu literalment a continuació:
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient núm. 2684/2018: aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos,
designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives per a la
creació d’una borsa de personal d’Auxiliars Tècnics d’Atenció a les persones.
2.- ANTECEDENTS
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 1 d’octubre de 2018, s’han aprovat les
bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una
borsa de personal d’Auxiliars Tècnics d’Atenció a les persones.
Les bases han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de
8 d’octubre de 2018, al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament de Cabrils.
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.
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.
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).
4.- CONCLUSIONS
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 provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la
convocatòria del procés de selecció per a la creació borsa de personal d’Auxiliars Tècnics
d’Atenció a les persones.
A) Aspirants admesos:
Núm. Registre General Entrada
2018-E-RC-4978
2018-E-RC-5178
2018-E-RC-5204
2018-E-RC-5237
2018-E-RC-5252

Codi Validació: 5NJLMMXZEQMWRTZSFWXJQ34KW | Verificació: http://cabrils.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Avelina Morales Serra (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 05/12/2018
HASH: 404c8c2b62859a65c0838802ea812188

ANUNCI

2018-E-RC-5266
2018-E-RC-5267
2018-E-RC-5278
2018-E-RC-5279
2018-E-RC-5282
2018-E-RC-5285
2018-E-RC-5294
2018-E-RC-5134
2018-E-RC-5179
2018-E-RC-5281
B) Aspirants exclosos:
Núm. Registre General Entrada
2018-E-RC-5173
2018-E-RC-5272

Motiu
Falta titulació exigida
Falta taxa

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 els aspirants que hauran de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana Nivell C1, ja que no s’ha acreditat estar en possessió de la titulació escaient, seran:
Núm. Registre General Entrada
2018-E-RC-5279
2018-E-RC-5134
2018-E-RC-5179
2018-E-RC-5281

President
Suplent

Victòria García Bautista, personal laboral fix de la Corporació
Ariadna Casas Domínguez, funcionària de carrera de la Corporació

Vocal 1
Suplent

Josep Carlos Babot, personal laboral fix de la Corporació
Teia Guàrdia Cuquet, personal laboral fix de la Corporació

Vocal 2
Suplent

Enric Velilla Calvo, proposat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Mercedes Talavera Zamora, proposada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya

Actuarà com a secretari/ària del Tribunal Qualificador un/a membre del Tribunal Qualificador.
No serà membre del tribunal, però podrà estar present al procés de selecció, amb veu i sense
vot, un representant del comitè d’empresa de l’Ajuntament de Cabrils.
Sisè.- Convocar els membres del Tribunal Qualificador el dia 14 de desembre de 2018 a les
09:00 hores a la seu de l’Ajuntament, per tal de fer la Constitució del Tribunal Qualificador.
Setè.- Establir el calendari de realització de les proves del procés de selecció i convocar als
aspirants admesos per a la realització dels següents exercicis en les dates, llocs i horaris que
es detallen a continuació:
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Cinquè.- Designar la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir el present
procés de selecció, que estarà integrat pels membres següents:

Prova teòrica i prova de coneixements pràctics
Es convoca als aspirants admesos el dia 19 de desembre de 2018 a les 09:30 hores a la seu
de l’Ajuntament de Cabrils (c/ Domènec Carles, 1).
Prova de coneixements de llengua catalana
Es convoca als aspirants que no han acreditat estar en possessió de la titulació requerida de
coneixements de llengua catalana a la realització de la prova de nivell C1, el dia 14 de
desembre de 2018 a les 09:00 hores a la seu de l’Ajuntament de Cabrils.
Vuitè.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local.
Novè.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament de Cabrils.”
El que es fa públic als efectes de que els interessats puguin presentar, si s’escau, reclamacions
contra la mateixa.
L’alcaldessa, Avelina Morales Serra
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