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EDICTE 

 

Es fa públic que per decret del regidor de Serveis Generals de data 25 de juny de 2021, 
en relació a la resolució provisional de la llista de persones admeses i excloses del 
procés selectiu per cobrir interinament una plaça de personal qualificat d’oficis (C2), 
destinada a cobrir el lloc d’oficial polivalent, s’ha resolt el següent:  
 
 
“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió de data 18 de març de 
2021, va convocar el procés selectiu per cobrir interinament una plaça de personal 
qualificat d’oficis C2 vacant a la plantilla de personal laboral destinada a cobrir el lloc de 
treball d’oficial polivalent fins a la celebració del corresponent procés selectiu per a la 
cobertura de la plaça de forma definitiva. 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de data 7 d’abril de 2021 s’han publicat les bases i la 
convocatòria del procés selectiu per cobrir interinament una plaça de personal qualificat 
d’oficis (C2) , destinada a cobrir el lloc d’oficial polivalent. 
 
En virtut de les facultats que confereix a l’alcalde 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.  
 
Aquest Decret s’adopta en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
ajuntament, mitjançant Decret número 2256, de data 23 de novembre de 2020 i publicat 
al BOPB de data 1 de desembre de 2020.  
 
RESOLC:  
 
Primer. Donar per finalitzat el termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu per 
cobrir interinament una plaça de personal qualificat d’oficis (C2), destinada a cobrir el lloc 
d’oficial polivalent, i segons determina l’apartat 6è. de les bases generals, la llista 
provisional de persones admeses i excloses és la següent:  
 

Admesos:  
Alberti Sanagustin, Oscar 
Blanca Cañete, David 
Campderrich Pinies, Sergi 
Casanovas Fortuny, Roger 
Navarro Regas, Pere 
Nieto Prieto, Jose Antonio 
Pons Gibernau, Jaime 
Portero Sanchez, Juan Francisco 
Prohom Castells, Pau 
Reguill Cubells, Marc 
Ropero Alba, Antonio 
Taboada De Toledo, Carlos Juan Jaime 
Todorov Bunalov, Ivan 
Vazquez Martinez, Jose Antonio 
Vendrell Carbo, Ignasi 
 
Exclosos:  
Benitez Garcia, Ivan  (1) 
Camara Benitez, Elena (2) 
Castro Garcia, Daniel  (1) 
El Ammari  , Mohamed  (1) 
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Martinez Parra, Antonio (1) 
Montes Lopez, Daniel  (1) 
Navarro Bautista, Juan  (1) 
Oliveras Pons, Roser (2) 
Poch Sans, Gerard (1) 
Sciortino  , Edith Liliana (1) 
Teniente De San Jose, Santiago (1) 
Ujaldon Torrado, Jose  (1) 

 
(1) no estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, o equivalent. 
(2) no haver abonat els drets d’examen corresponents al grup C2. 

 
Segon. Donar de baixa les liquidacions de les persones aspirants que han estat excloses 
per no haver abonat la taxa de dret d’examen i comunicar-ho al departament de 
Tresoreria. 
 
Tercer. 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.  
 
Quart. Comunicar que la present resolució esdevindrà definitiva si en el termini previst a 
l’apartat anterior no es produeixen esmenes ni al·legacions, i en el cas que se’n 
produeixin 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.  
 
Cinquè. Informar que les persones aspirants que es relacionen a continuació han 
acreditat el nivell B1 de llengua catalana per la qual cosa resten exempts/es de la prova 
de català:  

Alberti Sanagustin, Oscar 
Casanovas Fortuny, Roger 
Navarro Regas, Pere 
Nieto Prieto, Jose Antonio 
Pons Gibernau, Jaime 
Prohom Castells, Pau 
Reguill Cubells, Marc 
Vazquez Martinez, Jose Antonio 
Vendrell Carbo, Ignasi 

 
Sisè. 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. Mònica Espinàs Martínez  
Suplent: Sra. Yolanda Bonilla Cabello 
 
VOCALS:  
Titular: Sr. Ramon Barragan Sánchez 
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Suplent: Sra. M, Gracia Jiménez Gispert  
Titular: Sr. Xavier Bors Burguete 
Suplent Sr. Francisco Gil García 
Titular:Sr. Martí Busquets Brullet 
Suplent: Sr. Jordi Rossell Ferrer 
 
SECRETARI/ÀRIA:  
Titular: Sra. Dèbora Blanqué Díaz 
Suplent: Sra. Carolina León Ezpeleta 

 
Setè. Realitzar el procediment de selecció de la manera següent:  
 
Prova de caràcter teòric: 
Consisteix a contestar un qüestionari de 30 preguntes amb respostes alternatives 
basades en el contingut del temari que figura a l’annex d’aquestes bases. 
El temps per a la realització d’aquest exercici és de trenta minuts 
Aquesta prova tindrà lloc el dia 13 de juliol  de 2021 a les 9.30 hores a l’aula de la 
segona planta de Can Malet, ubicada al carrer de Sant Felip, 2 del Masnou. 
 
 Prova de coneixements de català  
Consisteix en la realització d’un exercici que acrediti el coneixement de la llengua 
catalana de nivell de suficiència (nivell B1).  
Aquesta prova tindrà lloc el dia 14 de juliol de 2021 a les 9.00 hores a l’Ajuntament 
carrer Tomàs Vives, 4“ 
 
La qual cosa us comunico als efectes establerts per l’article 21 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tot 
indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i, per tant, 
no és susceptible de recurs, i això sens perjudici que pugueu exercitar el que estimeu 
procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 
 
 
 
El Masnou, 
[Firma01-01] 
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