
  

  

ANUNCI 
 
 
Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 2020-0544, de data 17 de juliol de 2020, 
s’ha acordat el que es transcriu literalment a continuació: 
 

“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient núm. 433/2020: aprovació de la llista d’aspirants admesos i exclosos del procés de 
selecció per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a auxiliar d’informàtica. 
 
2.- ANTECEDENTS 
 

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 19 de febrer de 2020, s’ha aprovat la 
convocatòria i les bases reguladores que han de regir el procés de selecció de caràcter 
temporal mitjançant torn lliure per a la provisió temporal d’una plaça vacant de Tècnic/a Auxiliar 
d’ Informàtica, Subgrup C1. 
 
Les bases han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
27 de febrer de 2020, al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament de Cabrils. 
 
Vist que és molt necessari disposar de la figura d’una persona per a exercir les funcions de 
Tècnic/a auxiliar d’informàtica a l’Ajuntament de Cabrils i per tant imprescindible que s’hagin de 
fer les proves del procés selectiu convocat prenent totes les mesures necessàries enfront el 
coronavirus SARS-CoV-2 per la seguretat i salut tant dels aspirants del procés selectiu com 
dels membres del tribunal de selecció.  
 
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, havent-hi 9 persones aspirants admeses 
es realitzaran les proves selectives de manera presencial amb les mesures de seguretat 
establertes en la data de realització de les proves. 
 
 
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 757 de data 19 de juny de 2019. 
 
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 provisió d’una plaça temporal de Tècnic/a Auxiliar 
d’informàtica, subgrup assimilat de classificació C1, tal i com es mostra a continuació: 
 
 



  

  

A) Aspirants admesos: 
 

DNI Nom i cognoms Registre d’entrada 

***0715** AXEL GOMEZ-CENTURION SOLIVERES 2020-E-RC-915 

***1937** DAVID ANGUERA LOPEZ 2020-E-RC-956 

***2437** CARLES FUGAROLAS CLOS 2020-E-RE-273 

***3966** JAVIER MARTIN GIRONES 2020-E-RE-192 

***0861** JAVIER PULIDO ROMERO 2020-E-RE-219 

***1536** JUAN PABLO ROMERO PEREIRA 2020-E-RE-848 

***4443** JOAN ANTONI SEDILES VILABURGES 2020-E-RC-771 

***5631** JOSEP CODERCH CLUSELLAS 2020-E-RC-688 

***9508** JUAN CARLOS OLIVAS FLORES 2020-E-RC-938 

 
B) Aspirants exclosos: 
 

CAP  
 
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 C1, ja que no han acreditat estar en possessió de la titulació 
escaient, són els aspirants següents: 
 

DNI Nom i cognoms 

***0715** AXEL GOMEZ-CENTURION SOLIVERES 

***2437** CARLES FUGAROLAS CLOS 

***1536** JUAN PABLO ROMERO PEREIRA 

***4443** JOAN ANTONI SEDILES VILABURGES 

***9508** JUAN CARLOS OLIVAS FLORES 

 
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 Josep Carlos Babot, Tècnic auxiliar de l’àrea d’atenció a les persones de 
l’Ajuntament de Cabrils 

Suplent Cèsar Carmona Laso, Auxiliar Tècnic de l’Àrea d’Atenció a les persones de 
l’Ajuntament de Cabrils 

 

Vocal 1 Gemma Álvarez Martínez, Tècnica d’administració General de l’Ajuntament de 
Cabrils 

Suplent Alícia Fernández Rodríguez, dinamitzadora de Joventut de l’Ajuntament de Cabrils 

 

Vocal 2 Núria Nequi Palomar, proposada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

Suplent Joan Carles Batalla Edo, proposat per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya 



  

  

 
Actuarà com a secretari/a del tribunal un/a membre del Tribunal qualificador. 
 
El tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors/res especialistes en totes o alguna/es de 
les proves amb veu però sense vot. 
 
No serà membre del tribunal, però podrà estar present al procés de selecció, amb veu i sense 
vot, un/a membre del Comitè d’empresa del personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils. 
 
Sisè.- Convocar els membres del Tribunal Qualificador el dia 30 de juliol de 2020 a les 08:00 
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: 
 

 Primer exercici: Prova pràctica 
Es convoca els aspirants declarats admesos el dia 30 de juliol de 2020 a les 09:00 hores 
al Centre Cívic “la Fàbrica” (c/ Domènec Carles, 21) per a la realització de la prova 

pràctica, la qual té caràcter obligatori i eliminatori.  
 

 Segon exercici: Prova de llengua catalana de nivell C1 
Es convoca els aspirants que no han acreditat estar en possessió de la titulació del nivell 
exigit de llengua catalana a la realització de la prova el dia 3 d’agost de 2020, a les 10:00 
hores al Centre Cívic “la Fàbrica” (c/ Domènec Carles, 21). Aquesta prova serà 

realitzada d’acord amb el Protocol establert pel Consorci per a la Normalització Lingüística, 
qui designa un Tècnic per tal de corregir i avaluar la prova. 

 
Vuitè.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cabrils i a la web de 

l’Ajuntament, concedint un període de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. 
 
Novè.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local.” 
 
El que es fa públic als efectes de que els interessats puguin presentar, si s’escau, reclamacions 
contra la mateixa. 
 
L’alcaldessa, Maite Viñals Clemente 
  
Cabrils, 17 de juliol de 2020 


