ANUNCI
Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 0103/2019, de data 29 de gener de 2019,
s’ha resolt el que es transcriu literalment a continuació:
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient núm. 2742/2018: aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos del
procés de selecció per a la creació d’una borsa de personal per a la cobertura de places
vacants, la cobertura de necessitats del servei, o substitucions d’empleats/des, monitors/es
esportius del Complex Esportiu Municipal de Cabrils.
2.- ANTECEDENTS
Mitjançant acord de Ple de data 21 de desembre de 2015, l’ajuntament de Cabrils va resoldre el
contracte de concessió administrativa de complex esportiu amb l’anterior concessionari Areva
Trading S.L, passant a gestionar directament el servei municipal i es va subrogar tot el personal
en data 1 de gener de 2016.
Per tal de poder gestionar el servei del complex esportiu es fa necessària la cobertura de
places vacants i la cobertura per necessitats del servei de substitucions d’empleats, monitors
esportius o altres activitats i/o projectes esportius.
Atès que és necessari disposar d’una borsa de personal temporal per al bon funcionament del
Complex Esportiu Municipal que doni cobertura a possibles necessitats a cobrir en relació al
personal i que el servei no es vegi perjudicat. És per això que es fa necessària la creació d’una
borsa de personal temporal com a instrument per a fer efectives les diferents contractacions de
caràcter laboral no permanent que es necessitin per atendre el servei del Complex Esportiu
Municipal.
Les bases han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de
data 2 de novembre de 2018 i a la pàgina 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 les bases, així com a la confecció de la llista
d’aspirants admesos i exclosos.
3.- FONAMENTS DE DRET
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 a la selecció del personal.
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 provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la
convocatòria per a la provisió temporal de personal per a la cobertura de necessitats del servei
del Complex Esportiu Municipal d’acord amb la documentació presentada:

A) Aspirants admesos al lloc de treball de RECEPCIONISTA:
Núm. Registre entrada

2018-E-RC-5383
2018-E-RC-5500
2018-E-RC-5530
2018-E-RC-5569
2018-E-RC-5700
2018-E-RC-5716
B) Aspirants exclosos del lloc de treball de RECEPCIONISTA:
Núm. Registre entrada

Motiu d’exclusió

2018-E-RC-5368
2018-E-RC-5842

No presenta el resguard de pagament dels drets d’examen
Sol·licitud presentada fora de termini

C) Aspirants admesos al lloc de treball de MONITOR/A ESPORTIU/IVA:
Núm. Registre entrada

2018-E-RC-5442
2018-E-RC-5470
2018-E-RC-5492/5494
2018-E-RC-5630
2018-E-RC-5646
2018-E-RC-5720
D) Aspirants exclosos del lloc de treball de MONITOR/A ESPORTIU/IVA:
Núm. Registre entrada

Motiu d’exclusió

2018-E-RC-5368

No presenta el resguard de pagament dels drets d’examen

E) Aspirants admesos al lloc de treball de SOCORRISTA:

Núm. Registre entrada

2018-E-RC-5470
2018-E-RC-5492/5494
2018-E-RC-5630
2018-E-RC-5646
2018-E-RC-5720
F) Aspirants exclosos del lloc de treball de SOCORRISTA:
Núm. Registre entrada

Motiu d’exclusió

2018-E-RC-5368

No presenta resguard de pagament dels drets d’examen

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 de nivell de suficiència, ja que no han acreditat estar en possessió de la titulació
corresponent són els següents:
Núm. Registre entrada

2018-E-RC-5530
2018-E-RC-5569
2018-E-RC-5700
2018-E-RC-5716
2018-E-RC-5720
Cinquè.- Designar la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir el present
procés de selecció, que estarà integrat pels membres següents:
President – David Bautista Tena, coordinador del Complex Esportiu Municipal de Cabrils
Suplent president – Victòria Aumatell Arnau, monitora esportiva del Complex Esportiu Municipal
de Cabrils
Vocal 1 – Josep Carlos Babot, Auxiliar Tècnic d’Esports de la Corporació
Suplent vocal 1 – Josep Castro Ramírez, monitor esportiu del Complex Esportiu Municipal de la
Corporació
Vocal 2 – Gemma Álvarez Martínez, funcionària de carrera de la Corporació
Suplent vocal 2 – Montse Serra Fibla, funcionària de carrera de la Corporació
Actuarà com a secretari/ària un dels membres del tribunal funcionari/ària de carrera de la
Corporació.
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.
Sisè.- Convocar els membres del Tribunal Qualificador el dia 14 de febrer de 2019 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, 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 de suficiència.
Es convoca els aspirants indicats a continuació, el dia 15 de febrer de 2019 a les 10:00 hores
a la seu de l’Ajuntament de Cabrils, per a la realització de la prova de coneixements de llengua
catalana de nivell de suficiència:
Núm. Registre entrada

2018-E-RC-5530
2018-E-RC-5569
2018-E-RC-5700
2018-E-RC-5716
2018-E-RC-5720

LLOC DE TREBALL DE RECEPCIONISTA
Prova d’informàtica
Es convoca els aspirants al lloc de treball de RECEPCIONISTA el dia 14 de febrer de 2019 a
les 09:30 hores a la seu de l’Ajuntament de Cabrils (c/ Domènec Carles, 1) per a la
realització de la prova pràctica d’informàtica, la qual tindrà caràcter obligatori i eliminatori
d’acord amb l’establert a les bases de la convocatòria.
Entrevista personal
Es convoca els aspirants al lloc de treball de RECEPCIONISTA que hagin superat la prova
d’informàtica el dia 14 de febrer de 2019 a les 10:30 hores a la seu de l’Ajuntament de
Cabrils (c. Domènec Carles, 1) per a la realització de l’entrevista personal, la qual tindrà
caràcter obligatori i no eliminatori d’acord amb l’establert a les bases de la convocatòria. Els
aspirants seran cridats per ordre alfabètic per a la realització de l’entrevista.
LLOC DE TREBALL DE MONITOR/A ESPORTIU/VA
Entrevista personal
Es convoca els aspirants al lloc de treball de MONITOR/A ESPORTIU/VA el dia 14 de febrer de
2019 a les 12:00 hores a la seu de l’Ajuntament de Cabrils (c. Domènec Carles, 1) per a la
realització de l’entrevista personal, la qual tindrà caràcter obligatori i no eliminatori d’acord amb
l’establert a les bases de la convocatòria. Els aspirants seran cridats per ordre alfabètic per a la
realització de l’entrevista.

LLOC DE TREBALL DE SOCORRISTA
Entrevista personal

Es convoca els aspirants al lloc de treball de SOCORRISTA el dia 14 de febrer de 2019 a les
13:00 hores a la seu de l’Ajuntament de Cabrils (c. Domènec Carles, 1) per a la realització
de l’entrevista personal, la qual tindrà caràcter obligatori i no eliminatori d’acord amb l’establert
a les bases de la convocatòria. Els aspirants seran cridats per ordre alfabètic per a la realització
de l’entrevista.
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, als efectes que durant el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de
la publicació de l’anunci de la llista, els aspirants exclosos puguin formular reclamacions o
esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.”
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
Cabrils, 29 de gener de 2019

