EDICTE
Es fa públic que per Decret de la regidora de Serveis Generals de data 17 d’octubre de
2018, en relació al procés selectiu per a proveir una plaça de tècnic superior destinada a
cobrir el lloc de treball de tècnic/a d’esports, s’ha resolt el següent:
“Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Masnou, en sessió
de data 24 de maig de 2018, on es convoca el procés selectiu per a proveir una plaça de
tècnic superior destinada a cobrir el lloc de treball de tècnic/a d’esports, vacant a la
plantilla de personal laboral fix d’aquesta corporació, inclosa en l’oferta pública d’ocupació
per a l’any 2016, mitjançant els sistema concurs oposició.
Vist que Al BOPB de data 15 de juny de 2018 es publica les bases que han de regir la
convocatòria per proveir una plaça de tècnic/a superior de destinada a cobrir el lloc de
treball de tècnic/a d’esports.
Atès que en data 16 de juliol de 2018 es fa pública la convocatòria per a la selecció d’un
tècnic/a superior destinada a cobrir el lloc de treball de tècnic/a d’esports, inclosa a
l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2016, vacant a la plantilla del personal laboral fix,
mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure en el diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Vist que el dia 15 d’octubre de 2018 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:
RESOLC:
Primer. Que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria concurs oposició per a la provisió d’una plaça tècnic/a d’esports, i segons determina l’apartat 6è.
de les bases generals, la llista definitiva de persones admeses i excloses és la següent:
ADMESES:
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Alonso Sánchez, Carlos
Auré Calvet, Jesús
Calderón Ramírez, Marc
Carrera Jarque, Júlia
Comas Font, Jaume
Company Badia, Gemma
Fernández Massuet, Mireia
Fernández Parlón, Iván
Freixes Tomas, Míriam
Muñoz Rodríguez, Oriol
Parramón Picola, Albert
Pérez-Quintanilla Páez, Miquel
Portugal Portero, Hector Miguel
Querol Pallarés, Esther
Sánchez Rodríguez, Alberto
Velilla Jerez, Roberto
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EXCLOSES:
Gili Rico, Oriol
(La persona exclosa és per no haver acreditat estar en possessió del títol de grau en
ciències de l’activitat física i de l’esport, o equivalent)
Segon. 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:
Alonso Sánchez, Carlos
Auré Calvet, Jesús
Calderón Ramírez, Marc
Carrera Jarque, Júlia
Company Badia, Gemma
Fernández Massuet, Mireia
Fernández Parlón, Iván
Freixes Tomas, Míriam
Muñoz Rodríguez, Oriol
Parramón Picola, Albert
Portugal Portero, Hector Miguel
Querol Pallarés, Esther
Sánchez Rodríguez, Alberto
Velilla Jerez, Roberto
Tercer. 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: Sr. Gustau Roca Priante
Suplent: Sra. M. Reis Oliveras Trullols
VOCALS:
Titular: Sr. Lluis Gallego Llop
Suplent: Sr. Joan Méndez Martínez
Titular: Sr. Josep Aniceto Estrada
Suplent: Sr. Joan De La Vega Giménez
Titular: Sr. Francesc Xavier Araez Gerona
Suplent: Sr. Carlos Silla Solórzano
SECRETARI/ÀRIA:
Titular: Sr. Alexandre Álvarez Mena
Suplent: Sr. Carles Gríful Miquela
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Quart. 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 que
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figura a l’annex 1 (places A1 i A2) de les bases generals publicades al BOP núm. 190 de
10 d’agost.
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 28 de novembre de 2018 a les 9.30 hores, a
l’edifici Centre (aula estudi polivalent biblioteca) ubicat al carrer Josep Pujadas
Truch, 1, del Masnou
PROVA DE LLENGUA CATALANA: Nivell C. Aquesta prova es realitzarà el dia 12 de
desembre de 2018 a les 8.30 hores, a l’edifici Centre (aula estudi polivalent biblioteca)
ubicat al carrer Josep Pujadas Truch, 1, 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
El Masnou,
[Firma01-01]
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Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
17/10/2018
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