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Decret Resolució provisional de la llista de persones admeses i excloses del 
procés selectiu per nomenament funcionari/ària interí/ina per substitució tècnica de 
Projectes, expedient núm. X2020005349 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió 
de data 4 de juny de 2020, on es convoca i s’aproven les bases del procés selectiu per al 
nomenament de funcionari/ària interí/ina, per substituir la tècnica de projectes que ocupa 
una plaça de tècnic/a de gestió de l’escala administració especial, subescala serveis 
especials, classe comeses especials, durant la seva absència per incapacitat temporal, 
maternitat i/o lactància. 
 
Vist que Al BOPB de data 16 de juny de 2020 es publiquen les bases del procés selectiu 
per al nomenament de funcionari/ària interí/ina per substituir la tècnica de Projectes, 
durant la seva absència per incapacitat temporal, maternitat i/o lactància 
 
En virtut de les facultats que em confereix l’article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, d’acord amb l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, HE RESOLT: 
 
Primer. Donar per finalitzat el termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, per 
al nomenament de funcionari/ària interí/ina per substituir la tècnica de Projectes durant la 
seva absència per incapacitat temporal, maternitat i/o lactància, i segons determina 
l’apartat 6è. de les bases generals, la llista provisional de persones admeses i excloses 
és la següent: 
 

ADMESES: 
 
Arnau Arias, Nuria 
Artacho Martínez, Sergi 
Llobet Serra,  Xavier 
Marín Hernández, Eva 
Sánchez Natera, Marta 
Sanz López-Menchero, Laia 
Serra Valverde, Cristina 
Ubach Martí, Susana 

  
EXCLOSES: 

 
Nardin, Stefano 
(no acredita titulació) 
Tarodo Casado, Alicia Mercedes  

  (manca abonament taxa dret examen) 
 

Segon. Publicar la present resolució en el tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. Les 
persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils 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 l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 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.  
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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 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.  
 
Tercer. Informar que 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:   
  

Arnau Arias, Nuria 
Artacho Martinez, Sergi 
Llobet Serra,  Xavier 
Marín Hernández, Eva 
Sánchez Natera, Marta 
Sanz López-Menchero, Laia 
Ubach Martí, Susana 
 

Quart. Constituir d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 7è de les bases generals, el 
Tribunal Qualificador estarà constituït pels següents membres: 
 
PRESIDENT/A: 
 
Titular: Sra. Dèbora Blanqué Díaz 
Suplent: Sra. Mònica Espinàs i Martínez 
 
VOCALS: 
 
Titular: Sr. Lucas Maicas Molins 
Suplent: Sr. Manuel Domínguez Suárez 
 
Titular: Sr. Alexandre Álvarez Mena 
Suplent Sr. Carles Pino Andujar 
 
Titular: Sr. Gabriel Blanco Pujol 
Suplent: Sra. Sònia Hernández Hernández 
 
 
SECRETARI/ÀRIA: 
 
Titular: Sr. Gustau Roca Priante 
Suplent: Sra. Carolina León Ezpeleta 

 

Cinquè. Realitzar el procediment de selecció de la manera següent: 

 
Prova de coneixements de català  
 
Consistirà en la realització d'exercicis de coneixements de suficiència de la llengua 
catalana (nivell C).  
 
Aquesta prova tindrà lloc el dia 30 de juliol de 2020 a les 9 hores a la sala de 
reunions de l’edifici de l’Ajuntament del Masnou, ubicat  al carrer Tomàs Vives, 4 del 
Masnou. 
 
Prova  pràctica 
 
Consistirà en l’elaboració d’un cas pràctic (a escollir entre dos) en relació amb el temari 
que s’indica a l’annex de les bases específiques del procés selectiu.  
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Aquestes prova tindrà lloc el dia 31 de juliol de 2020 a les 9.30 hores a l’aula de la 
segona planta de l’edifici Can Malet, ubicat al carrer Sant Felip, 2 del Masnou. 
 
Fase concurs, presentació mèrits 
 
Tal i com s’estableix en el punt 7 fase tercera de la bases específiques que han de regir 
aquest procés, el termini de presentació de documents de la fase de concurs serà 
del 21 al 27 de juliol de 2020, ambdós inclosos.  
 
Només es comptabilitzaran els mèrits al·legats dels quals ja s’estigués en possessió en la 
data de finalització de la presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu 
(en aquest cas va ser el 6 de juliol de 2020), i mai els que s’hagin meritat amb 
posterioritat a aquesta data.   
 
 
 
 
El Masnou,  
[Firma01-01] 
 

 
En dono fe, 
[Firma02-01] 
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