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EDICTE 

 

Es fa públic que per Decret del regidor de Serveis Generals de data 4 de novembre de 
2020, en relació a la resolució definitiva de la llista de persones admeses i excloses del 
procés selectiu per proveir una plaça de personal qualificat (C1), vacant en la plantilla del 
personal laboral, destinada a cobrir el lloc de treball d’encarregat/da de la brigada, inclosa 
a l’oferta pública d’ocupació 2020, mitjançant el sistema de concurs-oposició, s’ha resolt 
el següent: 

 
“Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió de data 
30 d’abril de  2020, on es convoca i s’aproven les bases del procés selectiu per proveir una plaça 
de personal qualificat (C1), vacant en la plantilla del personal laboral, destinada a cobrir el lloc de 
treball d’encarregat/da de la brigada, inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2020, mitjançant el 
sistema de concurs-oposició. 
 
Vist que al BOPB de data 19 de maig de 2020 es publiquen les bases del procés selectiu per 
proveir una plaça de personal qualificat (C1), vacant en la plantilla del personal laboral, destinada 
a cobrir el lloc de treball d’encarregat/da de la brigada, mitjançant el sistema de concurs-oposició. 
 
Atès que el dia 26 de juny de 2020 es publica la convocatòria proveir una plaça de personal 
qualificat (C1), vacant en la plantilla del personal laboral, destinada a cobrir el lloc de treball 
d’encarregat/da de la brigada, inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2020, mitjançant el sistema de 
concurs-oposició en el diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que el dia 3 de novembre de 2020 ha finalitzat el termini per esmenar les reclamacions que 
s’hagin pogut presentar. 
 
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. 
 
Aquest Decret s’adopta en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament, 
mitjançant Decret número 1681, de data 18 de setembre de 2020 i publicat al BOPB de data 29 de 
setembre de 2020. 
 
RESOLC: 
 
Primer. Donar per finalitzat el termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, per proveir 
una plaça de personal qualificat (C1), destinada a cobrir el lloc de treball d’encarregat/da de la 
brigada, i segons determina l’apartat 6è de les bases generals, la llista definitiva de persones 
admeses i excloses és la següent: 

 
ADMESES: 
 
Barragan Sanchez, Ramon 
Clavero Ramos, Luis Vicente 
Colomera Castellano, Alfredo 
Fuster Alay, Daniel 
Galzeran Urrutia, Lluis 
Marimon Berrio, Oscar Hugo 
Navarro Alvarez, Jordi 
Nieto Prieto, José Antonio 
Rojas Romero, Francisco 
Sancebria Forcadell, Jordi 
Tarodo Casado, Alicia Mercedes 
Torrent Torrents, Josep 
Xufre Ramos, Israel  

  

EXCLOSES: 
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    Estradera Sayerza, David 
 

(El motiu de l’exclusió és per no haver acreditat estar en possessió del títol de  batxillerat, 
cicle formatiu de grau mitjà o equivalent.) 

 
Segon. Informar que les persones aspirants que es relacionen a continuació han acreditat el nivell 
B2 de català per la qual cosa resten exemptes de la prova de català:   
  

Barragan Sanchez, Ramon 
Clavero Ramos, Luis Vicente 
Colomera Castellano, Alfredo 
Fuster Alay, Daniel 
Galzeran Urrutia, Lluis 
Marimon Berrio, Oscar Hugo 
Navarro Alvarez, Jordi 
Nieto Prieto, José Antonio 
Rojas Romero, Francisco 
Sancebria Forcadell, Jordi 
Tarodo Casado, Alicia Mercedes 
Torrent Torrents, Josep 
Xufre Ramos, Israel 

 
Tercer. 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 i Martínez 
Suplent: Sra. Carolina León Ezpeleta 
 
VOCALS: 
 
Titular: Sra. M. Gracia Jiménez Gispert 
Suplent: Sr. Albert Sánchez Rodríguez 
 
Titular: Sr. Jordi Camps Gelabert 
Suplent Sra. Xènia Méndez Badias 
 
Titular: Sr. Joaquim Hernández Núñez 
Suplent: Sr. Josep Oriol Soler Casas 
 
SECRETARI/ÀRIA: 
 
Titular: Sr. Gustau Roca Priante 
Suplent: Sra. Dèbora Blanqué Díaz 

 
Quart. Realitzar el procediment de selecció de la manera següent: 
 
Prova  de caràcter teòric 
Consisteix a contestar un qüestionari de 50 preguntes amb respostes alternatives basades en el 
contingut del temari general de les bases generals publicades al BOP núm. 190 de 10 d’agost de 
2009 i en el web de l’ajuntament www.elmasnou.cat. I del  temari específic, que consten a l’annex 
de les bases específiques d’aquest procés selectiu. 
 
Aquesta prova tindrà lloc el dia 12 de novembre de 2020, a les 9.30 hores, a l’aula 5 de 
l’Edifici Centre, ubicat al carrer d’Itàlia, 50, del Masnou.” 
 
 
Si voleu impugnar aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar un 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació en base a l'article 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

http://www.elmasnou.cat/
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació en 
base als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 

 
El Masnou, 
[Firma01-01] 
 

 
 

 


		2020-11-04T13:18:11+0100
	El secretari general - GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE - 04/11/2020
	#T#El secretari general




