
ANUNCI

Es fa  públic  que la  Junta de Govern  Local,  en data  13 de maig de 2019,  ha adoptat  per  
unanimitat l’acord que es transcriu literalment a continuació:

“Vist  que per  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.

Vist que 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 la Junta de Govern local en sessió ordinària del dia 15 d’octubre de 2018 va acordar  
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.

Atès que mitjançant Decret 103/2019 es van aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos  
dels aspirants. 

Atès que s’ha detectat un error en la tramitació del procediment que afecta a la validesa de  
l’anunci  publicat  al  web de  l’Ajuntament  de  Cabrils  en  data  6  de  març  de  2019,  relatiu  a  
l’aprovació de la borsa del personal temporal. 

A la vista de l’exposat, cal deixar sense efectes la Borsa de Treball per a la cobertura de places  
vacants i la cobertura de necessitats del servei, o substitucions d’empleats, monitors esportius  
o altres activitats i/o projectes esportius, aprovada per acord de Junta de Govern Local de data  
15 d’octubre de 2018.

FONAMENTS JURÍDICS

Vist el que disposen 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.

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 l’ exposat, i a proposta de l’Alcaldessa, la Junta de Govern Local adopta els següents

ACORDS

Primer.- . Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de  
2018 sobre  la  creació  de  la  borsa  de personal  per  a  la  cobertura  de  places  vacants  i  la  
cobertura  de necessitats  del  servei,  o  substitucions d’empleats,  monitors  esportius o altres  
activitats i/o projectes esportius.

Segon. Procedir a la devolució de les taxes abonades pels aspirants dins de l’expedient.



Tercer. Publicar aquesta resolució a la pàgina web, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i  
comunicar-la  als  aspirants  interessats  que  han  presentat  la  instancia  a  l’expedient  de  
referència.”

Cabrils, 22 de maig de 2019

L’alcaldessa, Avelina Morales Serra 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Excm. Ajuntament de Cabrils
	2019-05-22T14:52:36+0200
	Cabrils
	AVELINA MORALES SERRA - DNI 46308744S (SIG)
	Ho accepto




