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Decret Resolució de la llista provisional de persones admeses i excloses del
procés selectiu per a la funcionarització de quatre llocs de treball d'auxiliar
administratiu, expedient núm. X2015001242
Primer. Que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria concurs oposició per a la funcionarització de quatre places de personal auxiliar (C2) destinada al
lloc d’auxiliar administratiu, i segons determina l’apartat 4rt. de les bases generals, la llista
provisional de persones admeses i excloses és la següent:
ADMESES:
Atienza Martos, Maria Carmen
Calderon Morell, Marta
Garzo Olarte, Rosario
Serra Esgleas, Alba
EXCLOSES:
Gámez Urí, José María
(La persona exclosa és per no complir amb els requisits de la base segona)

Es publicarà la present resolució en el tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. Les
persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies a partir de l’endemà d’aquesta
publicació o notificació de la resolució per formular davant l’alcalde les reclamacions que
creguin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir, o per
adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria, d’acord amb el que disposa
l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la nova redacció donada per la Llei
4/1999, de 13 de gener. Se’ls adverteix que, en cas que no esmenin dins d’aquest termini
el defecte a ells imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considera que
desisteixen de la seva petició.
Una vegada finalitzat el termini previst a l’apartat anterior, l’alcalde aprovarà, mitjançant
una resolució, que s’exposarà al tauler municipal d’anuncis i al web municipal i es
notificarà o comunicarà als aspirants inicialment exclosos de la convocatòria, amb la llista
definitiva dels aspirants admesos i exclosos i la llista definitiva d’aspirants exempts de
realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana. La notificació d’aquesta resolució
determinarà els terminis a efectes de possibles impugnacions i recursos, d’acord amb el
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la nova redacció
donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Les persones aspirants que es relacionen a continuació han acreditat el nivell C de català
per la qual cosa resten exempts/es de la prova de català:
Atienza Martos, Maria Carmen
Calderon Morell, Marta
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Garzo Olarte, Rosario
Serra Esgleas, Alba
D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 5è de les bases generals, el Tribunal
Qualificador estarà constituït pels següents membres:

PRESIDENT/A:
Titular: Sra. Mònica Espinàs Martínez
Suplent: Sra. Anna Vives Schoekel
VOCALS:
Titular: Sra. Neus Campàs Parra
Suplent: Sra. Núria Vila Fortuny
Titular: Sra. Carolina León Ezpeleta
Suplent: Sra. Neus Subirats Alcalde
Titular: Sra. Maria Sánchez Pérez
Suplent: Sr. Francesc Xavier Cortés Labrador
SECRETARI/ÀRIA:
Titular: Sra. Marta Manén Sánchez
Suplent: Sra. Alba Sala Carrera
La realització del procediment de selecció, s’efectuarà de la manera següent:
PROVA DE CARÀCTER PRÀCTIC: Consisteix en resoldre per escrit un cas pràctic,
d’entre els que proposi el tribunal, relacionat amb les funcions del lloc d’auxiliar
administratiu.
Aquesta prova es realitzarà el dia 22 d’abril de 2015 a les 10h a la segona planta de Can
Malet, situada al carrer Sant Felip, 2.
El Masnou,
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En dono fe,
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Regidora de Recursos Humans i Règim Intern
CPISR-1 Silvia Folch i Sánchez
19/03/2015

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
23/03/2015
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