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EDICTE 
 
 

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia de data 28 d’agost de 2020, en relació a la resolució 
definitiva de la llista de persones admeses i excloses del procés selectiu per proveir una plaça de 
tècnic/a mitjà/na destinada a cobrir el lloc de treball de tècnic/a de Comunitat i Persones, s’ha 
resolt el següent: 
 
“Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió de data 
19 de desembre de 2019, on es convoca i s’aproven les bases del procés selectiu per proveir una 
plaça de tècnic/a mitjà/na, vacant en la plantilla del personal laboral, destinada a cobrir el lloc de 
treball de tècnic/a de Comunitat i Persones, inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2018, mitjançant 
el sistema de concurs-oposició. 
 
Vist que al BOPB de data 15 de gener de 2020 es publiquen les bases del procés selectiu per 
proveir una plaça de tècnic/a mitjà/na, vacant en la plantilla del personal laboral, destinada a cobrir 
el lloc de treball de tècnic/a de Comunitat i Persones. 
 
Atès que en dates 5 de febrer i 25 de març de 2020 es publica la convocatòria  per proveir una 
plaça de tècnic/a mitjà/na, vacant en la plantilla del personal laboral, destinada a cobrir el lloc de 
treball de tècnic/a de Comunitat i Persones, inclosa a l’oferta pública d’ocupació 2018, mitjançant 
el sistema de concurs-oposició en el diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que el dia 27 d’agost 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, HE RESOLT: 
 
Primer. Donar per finalitzat el termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, per proveir 
una plaça de tècnic/a mitjà/na, vacant en la plantilla del personal laboral, destinada a cobrir el lloc 
de treball de tècnic/a de Comunitat i Persones, i segons determina l’apartat 6è de les bases 
generals, la llista definitiva de persones admeses i excloses és la següent: 

 
ADMESES: 
 
Arnau Arias, Núria 
Barrabes Labrador, Ares 
Boronat Bolart, Carles 
Campillo Betbese, Francesc 
Climent Ripoll, Mireia 
Coll Camacho, Claudia 
Collado Ramírez, Marc 
Cot Ventura, Francisca 
Fernández Carreras, Montserrat 
Frances Mola, Vanessa 
García Amador, Eva Maria 
Isart Margarit, Rosa M. 
Llobet Serra, Xavier 
Llongueras Alconchel, M. Angeles 
Lozano Ruiz, Carolina 
Maciocco, Eva 
Marín Hernández, Eva 
Martin Romano, Laia 
Martínez Hortet, Raquel 
Martínez Pascual, Regina 
Miralles Mestres, Enric 
Palma Trinidad, Noelia 
Prunés  Riba, Elisabet 
Redón Peyró, Òscar 
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Rodriguez Montfulleda, Ariadna 
Sánchez Carretero, Natalia 
Sánchez Natera, Marta 
Sans Duch, Aina 
Sanz García, Mercè 
Tevar Jiménez, María José 
Tudury Tornos, Jenifer 
Vallugera Balaña, Alexandra 
Velasco Sánchez, Daniel  

  

EXCLOSES: 
 

Cap 
 
Segon. Informar que les persones aspirants que es relacionen a continuació han acreditat el nivell 
C1 de català per la qual cosa resten exemptes de la prova de català:   
  

Arnau Arias, Núria 
Barrabes Labrador, Ares 
Boronat Bolart, Carles 
Campillo Betbese, Francesc 
Climent Ripoll, Mireia 
Collado Ramírez, Marc  
Cot Ventura, Francisca 
Fernández Carreras Montserrat 
Frances Mola, Vanessa 
Isart Margarit, Rosa M. 
Llobet Serra, Xavier 
Lozano Ruiz, Carolina 
Llongueras Alconchel, M. Angeles 
Maciocco, Eva 
Marín Hernández, Eva 
Martin Romano, Laia 
Miralles Mestres, Enric 
Palma Trinidad, Noelia 
Prunés  Riba, Elisabet 
Redón Peyró, Òscar 
Rodriguez Montfulleda, Ariadna 
Sánchez Carretero, Natalia 
Sánchez Natera, Marta 
Sans Duch, Aina 
Sanz García, Mercè 
Tevar Jiménez, María José 
Tudury Tornos, Jenifer 
Vallugera Balaña, Alexandra 
Velasco Sánchez, Daniel 

 
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: Sr. Alexandre Álvarez Mena 
Suplent: Sra. Eva Vigil Galan 
 
Titular: Sra. Núria Targarona Bonàs 
Suplent Sra. Jordi Piera Castellví 
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Titular: Sr. Gabriel Blancó Pujol 
Suplent: Sra. Sonia Hernández Hernández 
 
 
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 
 
Consta de dos exercicis. 
 

1. Prova de coneixements generals 
Consisteix a contestar un qüestionari de 40 preguntes amb respostes alternatives basades en el 
contingut del temari general que figura a l’annex 1 (places del grup A1 i A2) 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. 
El temps per a la realització d’aquest exercici és de quaranta minuts 

2.  Prova de coneixements específics 
Consisteix a desenvolupar per escrit, durant un temps màxim d’una hora i mitja, un tema a escollir 
entre dos temes determinats pel Tribunal per sorteig i relacionats amb el temari específic del 
programa. 
  
Aquesta prova tindrà lloc el dia 1 de setembre de 2020, a les 10 hores, a les aules 3 i sala 
polivalent de la biblioteca de l’Edifici Centre, ubicat al carrer de Pujadas Truch, 1-A, 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 C1). Resten exempts d’aquesta aprova els aspirants que hagin acreditat 
aquests coneixements d’acord amb la base general cinquena. La qualificació d'aquest exercici és 
d'apte/a o no apte/a. 
 
Aquesta prova tindrà lloc el dia 3 de setembre de 2020 a les 9 hores a la sala de reunions de 
l’Ajuntament ubicat al carrer de Tomàs Vives, 4 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. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 

http://www.elmasnou.cat/
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El Masnou, 
[Firma01-01] 
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