Es fa públic que, amb data 1 d’agost de 2019, la Il·lma. Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de
Cabrils, ha dictat la resolució núm. 2019-0977, el text de la qual es transcriu literalment a
continuació:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 2 de juliol de 2019, s’han aprovat les
bases reguladores, que han de regir el procés de selecció per a la contractació del personal
laboral temporal mitjançant el Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils 2019, en el marc
del “Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició)”, del seu règim de
concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
de la Diputació de Barcelona.
Les bases han estat publicades íntegrament al tauler d’edictes i a la web de l’Ajuntament de
Cabrils i difoses mitjançant el servei d’intermediació laboral de l’Ajuntament.
Vist que s’ha portat a terme el procés selectiu per a la creació d’una borsa de personal temporal
amb els perfils professional d’auxiliar administratiu.
Vista l’acta, de data 26 de juliol de 2019, de la Comissió de selecció del procés selectiu per a la
creació d’una borsa de personal auxiliar administratiu per a la contractació del personal laboral
temporal mitjançant el Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils 2019, en el marc del
“Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició)”, del seu règim de
concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
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. 757/2019, de data 19 de juny de 2019 (BOP CVE2019022852 de data 28 de
juny de 2019).
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 borsa de personal auxiliar administratiu per a la contractació del personal
laboral temporal mitjançant el Pla Local d’Ocupació de l’Ajuntament de Cabrils 2019, en el marc
del “Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició)”, del seu règim de
concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la següent relació ordenada de forma decreixent per
ordre de puntuació:
NÚM. ORDRE
BORSA
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOMS I NOM

NIF

SUBIRACHS ROMERO, EVA
GÜELL ESCUER, MARIA TERESA
BLASCO GRÍFOL, MIREIA
NAVARRO CABRERA, ESTER
PLANS ROCA, SÍLVIA
SANCLIMENT SOLÉ, LAURA
OCHOA GALERA, JAVIER
MUÑOZ COBO, SUSANA

***6022**
***9039**
***0057**
***4826**
***1371**
***7485**
***4683**
***4969**
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ANUNCI

9
10
11

MACIÀ UBACH, MARIBEL
CUIXART ARROJO, LUÍS
OLIVERAS CABOT, ELISABETH

***0711**
***1821**
***2369**

Tercer.- Publicar al tauler d’edictes i a la web municipal de l’Ajuntament de Cabrils el llistat dels
aspirants que formen part de la borsa de personal esmentada per estricte ordre de puntuació
decreixent, als efectes de considerar-se notificada aquesta resolució a totes les persones
interessades.
Quart.- Donar compte d’aquest Decret a la propera Junta de Govern Local.”
Cabrils, 5 d’agost de 2019
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