ANUNCI
Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 2019-0168, de data 12 de febrer de 2019,
s’ha resolt el que es transcriu literalment a continuació:
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient núm. 2742/2018: modificació del tribunal qualificador 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
Atès que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 2019-0103, de data 29 de gener de 2019, s’ha
designat la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir el present procés de
selecció per a la creació d’una borsa de personal del Complex Esportiu Municipal.
Vista la sol·licitud 2019-E-RC-538, de data 7 de febrer de 2019, mitjançant la qual el Sr. David
Bautista Tena, presenta escrit sol·licitant l’abstenció com a membre del Tribunal qualificador del
procés selectiu.
Vist l’escrit 2019-S-RC-271, de data 7 de febrer de 2019, mitjançant el qual l’Ajuntament de
Cabrils requereix al Sr. David Bautista Tena que procedeixi a esmenar la seva sol·licitud fent
constar quina és la causa d’abstenció.
Atès que mitjançant la sol·licitud 2019-E-RC-564, de data 8 de febrer, el Sr. David Bautista Tena
sol·licita abstenir-se del procés selectiu per a la creació d’una borsa de personal del Complex
Esportiu Municipal, d’acord amb l’article 23.2.a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
3.- FONAMENTS DE DRET
Vist l’article 23.2 a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del sector públic.
Vist l’article 55.c) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
4.- CONCLUSIONS
Per tot això, i en virtut de les atribucions legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- Avocar la competència per resoldre aquest Decret per raons d’urgència.
Segon.- Acceptar la petició d’abstenció en el procés selectiu del Sr. David Bautista Tena.
Tercer.- Aprovar la modificació del Tribunal qualificador del procés selectiu 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, la composició del qual estarà integrada pels següents membres:
President – Josep Carlos Babot, Auxiliar Tècnic d’Esports de la Corporació
Suplent president – Victòria Aumatell Arnau, monitora esportiva del Complex Esportiu Municipal
de Cabrils

Vocal 1 – Ariadna Casas Domínguez, funcionària de carrera 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.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local.
Cinquè.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cabrils i a la web
de l’Ajuntament.”
L’alcaldessa, Avelina Morales Serra
Cabrils, 12 de febrer de 2019

