ANUNCI
Es fa públic que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local, de data 19 de febrer de 2020,
s’ha acordat el que es transcriu literalment a continuació:
“La Junta de Govern Local, en data 16 d’octubre de 2019, ha aprovat les bases reguladores
que han de regir el procés de selecció per a la provisió, mitjançant promoció interna, d’una
plaça de Tècnic/a mitjà/ana de joventut, pertanyent al subgrup assimilat de classificació A2,
plaça vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta
pública d’ocupació 2019.
Les bases han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), de data 5 de novembre de 2019, al tauler d’anuncis de la corporació i a la web
municipal, i la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8015,
de data 3 de desembre de 2019.
Vista la sol·licitud presentada durant el termini preceptiu per a prendre part en el procés selectiu
mitjançant concurs oposició per promoció interna per a la provisió d’una plaça de Tècnic7a de
Joventut.
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.
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 a proposta de l’alcaldessa, la Junta de Govern Local adopta els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la
convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició per promoció interna, per a la
provisió d’una plaça de Tècnic/a de Joventut, subgrup assimilat de classificació A2, vacant a la
plantilla de personal laboral i inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2019, tal i com es mostra a
continuació:
A) Aspirants admesos:
Cognoms i nom
Fernández Rodríguez, Alícia

DNI
***1233**

B) Aspirants exclosos:
CAP
Segon.- Establir 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.
Tercer.- Establir que l’aspirant no haurà de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana Nivell C1, ja que ha acreditat estar en possessió de la titulació escaient.
Quart.- Designar la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir el concursoposició lliure per a la provisió d’una plaça d’agent interí de la policia local, que estarà integrat
pels membres següents:

President
Suplent

Gemma Álvarez Martínez, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Cabrils
Xavier Benlloch Cama, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Cabrils

Vocal 1
Suplent

Jordi Piera Castellví, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Cabrils
Anna Vilalta Centellas, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Cabrils

Vocal 2
Suplent

David Serra Roura, designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Núria Casals Coll, designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Secretari

Actuarà com a secretari/a un/a dels membres del Tribunal

Podrà estar present en el procés selectiu un/a membre del Comitè d’Empresa del personal
laboral de la Corporació, qui tindrà veu però no vot.
Cinquè.- Convocar els membres del Tribunal Qualificador el dia 5 de març de 2020 a les 08:30
hores a la seu de l’Ajuntament, per tal de fer la Constitució del Tribunal Qualificador i decidir el
tema de la memòria que haurà de presentar l’aspirant i la data de lliurament.
Sisè.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament de Cabrils.”
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, 26 de febrer de 2020

