RB/RP
Regidoria de Recursos Humans
Decret núm.

/2019

Atesa la Resolució de la Regidoria delegada de Recursos Humans de 26 de març de 2019, mi tjançant la qual s’aproven les bases reguladores de la convocatòria per a la provisió temporal, mi tjançant nomenament interí, d’un lloc de treball de Treballador/a social.
Atès que, un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, i segons el que preveu la base
cinquena de la convocatòria, la Regidoria delegada de Recursos Humans dictarà resolució en el ter mini màxim de deu dies aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses.
Vist l’art. 78 del Decret 214/90, de 30 de juliol, i l’article 292 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril i la resta de disposicions que són d’aplicació.
En ús de les atribucions que em són conferides en virtut del Decret de l'Alcaldia de 26 de juny de
2015,
RESOLC:
Primer. Aprovar la relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la
provisió temporal, mitjançant nomenament interí, d’un lloc de treballde treballador/a social, en
compliment de les bases reguladores aprovades per Resolució de la Regidoria de Recursos Humans
de data 26 de març de 2019, com segueix:
Persones admeses:
COGNOMS I NOM

OA

P.CATALÀ

Anguita Godino, Lourdes

4

No exempta

Boulashoub El Hihi, Fatima

3

Exempta

Fernández Garcia, Carlos Alberto

8

Exempt

Fernández Postigo, Cristina

2

Exempta

García Arola, Manuela

5

Exempta

González Santiago, Montserrat

10

Exempta

Guillén Bachs, Laia

12

Exempta

Muriana Illanes, Ana M.

11

Exempta

Parra Pujo, Montserrat

13

Exempta

Romero Porras, Irene

9

No exempta

Serrano Cortés, Maite

7

Exempta
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Tordera Roig, Laia
Urrejola Vicente, Laura
Yepes Besolí, Núria

1

Exempta

14

Exempta

6

Exempta

Persones excloses:
No n’hi ha cap.

Segon. Contra la llista provisional de persones admeses i excloses podran presentar-se reclamacions en el termini de deu dies hàbils a comptar del següent al de la publicació del present decret
en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Adrià. Si en el termini indicat no es presenta cap reclamació, la llista provisional s'elevarà a definitiva.
Tercer. Assenyalar que el Tribunal qualificador de la convocatòria estarà format per les següents
persones:
President, J. Ramon Bardají Pau, cap de Servei de Recursos Humans, com a titular; i Sergi Fabregat Morelló, cap de Servei de Gestió Tributària, com a suplent.
Vocals, Montserrat Campamà Badell i Berta Blanes Matas, com a titulars; Joana Aloy Garcia i Teresa Suades Fernández, com a suplents.
Secretària, Rosa Parrilla Arce , com a titular; Montserrat Buendía Tomás, com a suplent.
Quart. Convocar les aspirants que han de realitzar la prova de nivell C de català el pròxim 14 de
maig, a les 9.30h, al Centre Cultural Polidor, plaça Guillermo Vidaña, s/n.
Cinquè. Es convoca les aspirants el dia 20 de maig, les 9.30h, a l’edifici Fiveller, carrer Joan
Fiveller, 11-13 de Sant Adrià de Besòs. per realitzar la prova de coneixements específics. Un cop
finalitzada aquesta prova, els membres del Tribunal en faran la correcció. Es citarà els aspirants el
mateix dia a una hora determinada per tal que en coneguin els resultats. Les persones que hagin
superat la prova realitzaran la resolució d’un cas pràctic.
Sisè. Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a títol informatiu a la seu
electrònica i a la web municipal.
Sant Adrià de Besòs, 23 d’abril de 2019
La regidora delegada de Recursos Humans

Davant meu,
el secretari,

Filomena Cañete Carrillo
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