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EDICTE 

Es fa públic que per Decret de la regidora de Serveis Generals de data 2 de març de 2017, en 
relació a la provisió d’una plaça de tècnic mitjà destinada a cobrir el lloc de treball de tècnic/a de 
Manteniment i Via Pública, de la plantilla de personal laboral, mitjançant el concurs oposició, accés 
lliure, s’ha resolt el següent:  
 
Fets: 
 
“Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió de data 
10 de novembre de 2016, on es convoca el concurs-oposició per a proveir una plaça de tècnic 
mitjà destinada a cobrir el lloc de treball de tècnic/a de manteniment i via pública, de la plantilla de 
personal laboral fix. 
 
Vist que al BOPB de data 28 de novembre de 2016 es publica la convocatòria de les bases que 
han de regir la convocatòria per proveir una plaça de tècnic/a mitjà de manteniment i via pública. 
 
Atès que en data 19 de gener de 2017 es fa pública la convocatòria  per a la selecció d’un tècnic/a 
mitjà destinada a cobrir el lloc de treball de tècnic/a de manteniment i via pública, inclosa a l’Oferta 
d’Ocupació Pública per a l’any 2015, vacant a la plantilla del personal laboral, mitjançant el 
procediment de concurs-oposició lliure en el diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
  
Aquest Decret s’adopta en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament, 
mitjançant Decret número 1087, de data 16 de juny de 2015 i publicat al BOPB de data 29 de juny 
de 2015.  
 
RESOLC: 
 
Que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria concurs - oposició per a la 
provisió d’una plaça tècnic/a de manteniment i via pública, i segons determina l’apartat 6è. de les 
bases generals, la llista provisional de persones admeses i excloses és la següent: 
 

ADMESES: 
 
Algue Gordo, Jose Manuel 
Bonet Ferre, Arnau 
Cami Bernabé, Susana 
Camps Gelabert, Jordi 
Canalís Corominas, Marta 
Castellana Moreno, Pau 
Diaz Arbues, Maria Jose 
Fernandez Guerrero, Francisco 
Fernandez Marquez, Oscar 
Gimenez Guijarro, Esteban 
Guardiola Risco, Jesus Modesto 
Jimenez Gispert, M. Gracia 
Jover Valentí, Eduardo 
Latorre gasull, Clara 
Llorens Valls, Albert 
Martin Tena, Daniel 
Mico Descarrega, Daniel 
Millan Lopez, Alfons 
Montori Abascal, Lorenzo 
Navarro Beas, Alfonso 
Ortega Cuelliga, Laura 
Pascuet Casals, Daniel 
Pitarch González, Albert 
Rengel Cruz, Jorge 
Roca-Ribas Vives, Maria 
Sahuquillo Gomez, David 
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Sancho Sánchez, Eva 
Santiago Fernandez, Francisco Javier 
Serra i Blanch, Àngel 
Tarodo  Casado, Alicia 
Tarradellas Gimenez, Enric 
Vazquez Alonso, Sergio 
Viñals Baulenas, Albert 
Vives Torrents, Joel  
 
EXCLOSES: 
Cap 

 
Es publicarà la present resolució en el tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament, així com en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 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, s’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:  
 
 

Algue Gordo, Jose Manuel 
Bonet Ferre, Arnau 
Cami Bernabé, Susana 
Camps Gelabert, Jordi 
Castellana Moreno, Pau 
Diaz Arbues, Maria Jose 
Fernandez Guerrero, Francisco 
Gimenez Guijarro, Esteban 
Guardiola Risco, Jesus Modesto 
Jimenez Gispert, M. Gracia 
Jover Valentí, Eduardo 
Latorre gasull, Clara 
Llorens Valls, Albert 
Martin Tena, Daniel 
Mico Descarrega, Daniel 
Montori Abascal, Lorenzo 
Navarro Beas, Alfonso 
Ortega Cuelliga, Laura 
Pascuet Casals, Daniel 
Pitarch González, Albert 
Rengel Cruz, Jorge 
Roca-Ribas Vives, Maria 
Sahuquillo Gomez, David 
Sancho Sánchez, Eva 
Serra i Blanch, Àngel 
Tarodo  Casado, Alicia 
Tarradellas Gimenez, Enric 
Viñals Baulenas, Albert 
Vives Torrents, Joel 
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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. Neus Subirats Alcalde 
 
VOCALS: 
Titular: Sra. Cristina Xamaní Borràs 
Suplent: Sr. Silvestre Sensat Mediavilla 
 
Titular: Sr. Jordi Vicente Miret 
Suplent: Sr. Enric Velilla Calvo 
 
Titular: Sr. Jorge Alonso Arenales 
Suplent: Sra. Maria Eugènia Gil Donate 
 

SECRETARI/ÀRIA: 
Titular: Sr. Gustau Roca Priante 
Suplent: Sra. Carolina León Ezpeleta  

La realització del procediment de selecció, s’efectuarà de la manera següent: 

PROVA DE CONEIXEMENTS GENERALS, consisteix a contestar un qüestionari de 40 preguntes 
amb respostes alternatives basades en el contingut del temari general i específic que figura a 
l’annex 1 (places A1 i A2) de les bases generals publicades al BOP núm. 190 de 10 d’agost de 
2009 i a l’annex de les bases. 
 
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.  
 
Aquestes proves es realitzaran el dia 29 de març de 2017, a les 10 hores, a l’edifici Vienesos, 
ubicat al carrer de Segarra, 12 del Masnou.” 
 

 
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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