
 

ANUNCI 
 
 
Es fa públic que mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 140/2017, de data 16 de gener de 2017, 
s’ha resolt el que es transcriu literalment a continuació: 
 
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Expedient núm. 3175/2016: aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del 
procés de selecció per a la provisió temporal d’un lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar 
d’Informàtica. 
 
2.- ANTECEDENTS 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 27 de desembre de 2016, s’han aprovat 
les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió 
temporal d’un lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar d’Informàtica, subgrup assimilat de classificació 
C1. 
 
Les bases han estat publicades íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
7279, de 3 de gener de 2017, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 5 de 
gener de 2017. 
 
Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 77/2017, de data 30 de gener de 2017, s’ha aprovat la llista 
provisional d’aspirants admesos i exclosos, llista que s’ha publicat a la web municipal i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament concedint un termini de 10 dies hàbils per a possibles esmenes o 
reclamacions contra la llista provisional. 
 
Vista la sol·licitud d’esmena presentada per un dels aspirants exclosos dins el termini preceptiu 
per a la presentació de reclamacions i/o al·legacions contra la llista provisional d’aspirants 
admesos i exclosos, i atès que l’interessat declarat inicialment exclòs per a prendre part en el 
procés selectiu ha acreditat documentalment els requisits exigits a les bases de la convocatòria. 
 
Finalitzat el termini de reclamacions i esmenes s’ha procedit a la confecció de la llista definitiva 
d’aspirants admesos i exclosos i a l’establiment del calendari del procés selectiu. 
 
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. 
 
4.- CONCLUSIONS 
 
Per tot això, i en virtut de les atribucions que tinc legalment conferides, 
 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Avocar la competència per resoldre aquest Decret per raons d’urgència. 
 
Segon.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la 
convocatòria per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar d’Informàtica, ordenada 
alfabèticament tal i com es mostra a continuació: 
 
 
 
 



 

A) Aspirants admesos: 
 

Cognoms i nom 

 

Álvarez Cejas, Isaac 

Domingo Burgo, Daniel 

Galles Villaplana, Eloi 

García Mingorance, Ana 

Gómez-Centurión Soliveres, Axel 

Martí Muntané, Jordi 

Pérez Merino, Moisés 

Pérez Sanmartín, Alejandro 

 
B) Aspirants exclosos: 

 

Cognoms i nom Motiu d’exclusió 

  

Baltrons Climent, Guillem No presenta el resguard de pagament dels drets d’examen 

Córdova Luna, Tatiana No presenta el resguard de pagament dels drets d’examen 

 
Tercer.- Establir que els aspirants que hauran de realitzar la prova de coneixements de llengua 
catalana de nivell C1, ja que no han acreditat estar en possessió de la titulació escaient, són els 
aspirants següents: 
 

Cognoms i nom 

Gómez-Centurión Soliveres, Axel 

Pérez Merino, Moisés 

Pérez Sanmartín, Alejandro 

 
Quart.- Designar la composició del Tribunal qualificador que ha de jutjar i decidir el present 
procés de selecció, que estarà integrat pels membres següents: 
 
Presidenta – Rebeca Just Cobos, secretària de l’Ajuntament de Cabrils 
Vocal 1 – Jordi Piera Castellví, funcionari de carrera de la Corporació 
Suplent vocal 1 – Montse Serra Fibla, funcionària de carrera de la Corporació 
Vocal 2 – Amador Millán Vizuete, tècnic designat per la Diputació de Barcelona 
Suplent vocal 2 – Joan García-Villaraco Pérez, tècnic designat per la Diputació de Barcelona 
 
Actuarà com a secretari/ària del Tribunal Qualificador la Sra. Gemma Álvarez Martínez, 
funcionària de carrera de la Corporació, que actuarà amb veu però sense vot. Com a suplent 
de secretari actuarà, en el seu cas, el Sr. Albert Morera Herrero, funcionari de carrera de la 
Corporació, qui actuarà 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 delegat/da del personal laboral. 
 
Cinquè.- Convocar els membres del Tribunal Qualificador el dia 28 de febrer de 2017 a les 
08:30 hores a la seu de l’Ajuntament, per tal de fer la Constitució del Tribunal Qualificador. 
 
Sisè.- Establir el calendari de realització de les proves del procés de selecció, i convocar als 
aspirants per a la realització dels següents exercicis en les dates, llocs i horaris que es detallen 
a continuació: 
 
Prova de llengua catalana de nivell C1 
Es convoca els aspirants declarats admesos 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 28 de febrer de 
2017, a les 08:30 hores a la seu de l’Ajuntament de Cabrils. 



 

 
Prova teòrico-pràctica 
Es convoca els aspirants que hagin superat la prova de coneixements específics el dia 28 de 
febrer a les 11:00 hores a la seu de l’Ajuntament de Cabrils per a la realització de la prova 
teòrico-pràctica, la qual tindrà caràcter obligatori i eliminatori d’acord amb l’establert a les bases 
de la convocatòria. 
 
Setè.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local. 
 
Vuitè.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cabrils i a la web de 
l’Ajuntament.” 
 
L’alcaldessa, Avelina Morales Serra 
  
Cabrils, 16 de febrer de 2017 
 


