Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 2020-0137, de data 17 de febrer de 2020,
s’ha acordat el que es transcriu literalment a continuació:
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient núm. 3269/2019: aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos,
designació del tribunal qualificador i establiment del calendari de les proves selectives, del
concurs oposició lliure per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de biblioteca i
creació de borsa.
2.- ANTECEDENTS
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 13 de novembre de 2019, s’han aprovat
les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió
temporal d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, subgrup assimilat de classificació C1,
plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils, i la creació d’una
borsa de personal.
Les bases han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de
26 de novembre de 2019 i a la 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 l’apartat tercer de les bases, així com a la
confecció de la llista d’aspirants admesos i exclosos.
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 núm. 757/2019, de data 19 de juny de 2019 (BOP CVE2019022852 de data 28 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 per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de biblioteca i la creació d’una
borsa de personal, ordenada alfabèticament tal i com es mostra a continuació:
A) Aspirants admesos:
Cognoms i nom
AGUILAR RUIZ, MAYRA BELÉN
ALMANSA RUEDA, ALBERTO

DNI
***4502**
***0932**
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ANUNCI

BOHER LÓPEZ, MARIA MERCÈ
BOLUMAR GONZÁLEZ DE MOLINA, JUAN ALBERTO
BROSA PLUBINS, EUSEBI
CASILLAS VILADERRAMS, BERTA
CLAVELL GARCÍA, SUSANA
COMAS SILVENTE, REYES A.
DELGADO LÓPEZ, EVA
DÍAZ DE JUAN, ALBERTO
ESPELTA MORRAL, NATALIA
ESPINOSA ALENTORN, DAVID
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, VANESA
FRANCO AGUERO, LAURA
FRANCONE ARJONA, XENIA
GARRETA RICOU, RAUL
GARRIDO ABENZA, CRISTINA
JOSÉ PRAT, ELENA
MACIÀ UBACH, MARÍA ISABEL
MERINO VALLVERDÚ, MARTA
MERCEDES LÓPEZ, MARÍA
MORELL ROMA, MARIA EUGENIA
PATIÑO GARCÍA, SILVIA
PEDRÓS ESTALRICH, MARC
PÉREZ RAMÍREZ, VANESSA
SALA ANDRÉS, EULÀLIA
SÁNCHEZ MONTOYA, CRISTINA
SÁNCHEZ SOSA, ESTHER
SANCLIMENT SOLÉ, LAURA
SEGUÍ GUALLAR, MARIA BEGOÑA
TALLON HADDAD, AARON
VERA AGUILAR, CARMEN
VIDAL FEDERICO, JORDI

***4614**
***7580**
***8420**
***1337**
***4130**
***2283**
***4539**
***8309**
***2914**
***5606**
***5332**
***3505**
***6764**
***4282**
***3226**
***4768**
***0711**
***7241**
***9204**
***9795**
***5249**
***7538**
***6291**
***7187**
***9307**
***7363**
***7485**
***5746**
***2542**
***2505**
***1605**

B) Aspirants exclosos:

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:
Cognoms i nom
AGUILAR RUIZ, MAYRA BELÉN
BROSA PLUBINS, EUSEBI
COMAS SILVENTE, REYES A.
MACIÀ UBACH, MARÍA ISABEL
PEDRÓS ESTALRICH, MARC
PÉREZ RAMÍREZ, VANESSA
VIDAL FEDERICO, JORDI

DNI
***4502**
***8420**
***2283**
***0711**
***7538**
***6291**
***1605**

Cinquè.- Designar la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir el present
procés de selecció, que estarà integrat pels membres següents:
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Cap

President
Suplent

Victòria García Bautista, personal laboral fix de l’Ajuntament de Cabrils
Cèsar Carmona Laso, personal laboral fix de l’Ajuntament de Cabrils

Vocal 1
Suplent

Sílvia Sebastián Salvatierra, Directora de la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró
Rosa Núñez Gándara, Tècnica Bibliotecària de la Unitat de Suport Professional de
la Gerència de Serveis de Biblioteca

Vocal 2
Suplent

Irene Feliu Pur, Directora de Biblioteca P.G. i Pujadas de Canet de Mar
Josefa Martínez Jurado, Cap de la Unitat de Suport Professional de la Gerència
de Serveis de Biblioteca

Actuarà com a secretària del tribunal la Sra. Montse Serra Fibla, i com a suplent la Sra. Gemma
Álvarez Martínez, qui tindran veu però sense vot.
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 3 de març 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 teòrica
Es convoca els aspirants declarats admesos el dia 3 de març de 2020 a les 09:00 hores
al Centre Cívic “la Fàbrica” (c/ Domènec Carles, 21) per a la realització de la prova
teòrica, la qual té caràcter obligatori i eliminatori.

 Tercer exercici: Prova de llengua catalana de nivell bàsic C1
Es convoca els aspirants que han superat el primer i segon exercici i que no han acreditat
estar en possessió de la titulació del nivell exigit de llengua catalana a la realització de la
prova el dia 6 de març de 2020, a les 09:30 hores a la seu de l’Ajuntament de Cabrils
(c/ Domènec Carles, 1).
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 febrer de 2020
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 Segon exercici: Cas pràctic
Es convoca els aspirants que hagin superat la prova teòrica el dia 3 de març de 2020 a les
11:30 hores al Centre Cívic “la Fàbrica” (c/ Domènec Carles, 21) per a la realització de
la prova pràctica, la qual tindrà caràcter obligatori i eliminatori.

