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Regidoria de Recursos Humans

Decret núm.  /2020

Atès que  el passat  22 de juliol de 2020 la Regidoria de Recursos Humans va emetre un decret per
aprovar la relació provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria per a la provisió
temporal, mitjançant nomenament interí, d’un lloc de treball de Tècnic d’administració general i
ampliació de la borsa de treball, 

Atès que s’atorga un termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aque-
lla Resolució, als efectes d’esmena de defectes, reclamacions o recusació dels membres del Tribu-
nal.

Un cop finalitzat el termini de presentació d’esmenes, en ús de les atribucions que em són conferi-
des en virtut del Decret de l'Alcaldia de 28 de juny de 2019,

RESOLC:

Primer. Incorporar l’esmena presentada per Bernardo Moreno Torroglosa  i aprovar definitivament
la relació d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la provisió temporal, mitjançant
nomenament interí, d’un lloc de treball de Tècnic d’administració general i ampliació de la borsa de
treball, d’acord amb les sol·licituds inicialment presentades i que tot seguit es detallen: 

TAG

Persones admeses:

COGNOMS I NOM OA P.CATALÀ
Baulies Villa, Montserrat 3 No exempta
Bilbao Bueno, Naiara 10 Exempta
Ciuraneta Catalán, Gisela-Gyana 9 Exempta
Codina Aceituno, Daniel 1 Exempt
Douief Merras, Hicham 8 Exempt
Gutiérrez Martos, Patricia 6 Exempta
Herrero Hermosilla, David 5 Exempt
Mesa Cárdenas, Félix 4 Exempt
Moreno Torroglosa, Bernardo 7 Exempt
Moya Redondo, Diana 11 Exempta
Planelles Oliva, Pau 2 Exempt

Persones excloses:

No n’hi ha cap.

Segon. Mantenir la composició del Tribunal  de la convocatòria, d'acord amb allò publicat al Decret
de 22 de juliol de 2020.



Tercer. Mantenir la data, hora i lloc de la realització de la prova de coneixements específics, així
com la prova de llengua catalana per a l’aspirant que no ha n’ha acreditat l’exempció, la qual resta
supeditada a la superació de la primera prova.

Quart.  Publicar  aquesta Resolució  al  tauler  d’edictes  de  la Corporació  i  a la pàgina web i  seu
electrònica de l'Ajuntament.

Sant Adrià de Besòs, 21 d’agost de 2020

La regidora delegada de Recursos Humans En dono fe,
El secretari acctal.,

Filomena Cañete Carrillo
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