RB/RP
Regidoria de Recursos Humans
Decret núm.

/2020

Expedient relatiu a declarar aprovada la relació de persones aspirants admeses i excloses, establir la
designació nominal del Tribunal i anunciar la data, l’hora i el lloc per a la realització dels exercicis, així com
l’ordre d’actuació en les proves selectives corresponents a la convocatòria per cobrir dues places de Tècnic/a
auxiliar inspector/a inclosa en l'Oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a l’any
2020 (convocatòria 13/2020), les bases de la qual es van aprovar mitjançant Decret de la Regidoria de
Recursos Humans de 18 de juny de 2020 i publicar al BOP i al DOGC de 2 de juliol de 2020.
Fets
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a les proves selectives citades, l’alcalde ha de
dictar una resolució per declarar aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos, establir la designació
nominal del Tribunal i anunciar la data, l’hora i el lloc en què tindran lloc els exercicis, així com l’ordre
d’actuació de cada aspirant.
Fonaments de dret
Article 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.
Per tant, en ús de les atribucions que em són conferides en virtut del Decret de l’Alcaldia de 28 de juny de
2019,
RESOLC:
Primer. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, nomenar els tribunals qualificadors i fixar el
dia, l’hora i el lloc d’inici de la fase d’oposició, tot en relació amb el procés selectiu corresponent a la
convocatòria 13 de l’Oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2020, de conformitat amb
l’annex que s’adjunta a la present Resolució a tots els efectes legals.
Segon. Publicar aquesta Resolució al BOP i al tauler d’edictes de la Corporació, als efectes d’esmena d’errors,
reclamacions o recusació dels membres del Tribunal, segons el que disposa la legislació vigent.
Tercer Advertir a les persones interessades que disposen de deu dies, a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució, als efectes d’esmena de defectes, reclamacions o recusació dels membres del
Tribunal. Si transcorregut aquest termini, no es presenta cap reclamació, aquestes llistes provisionals
s’elevaran a definitives, sense necessitat de cap més publicació.
Quart. La presentació d’al·legacions i reclamacions s’haurà de realitzar telemàticament mitjançant la seu
electrònica de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs o bé mitjançant la presentació telemàtica a través del
registre electrònic de qualsevol altra administració. Per a consultes i aportació de documentació no hi haurà
servei d’atenció telefònica, s’haurà d’utilitzar l’adreça de correu electrònic recursoshumans@sant-adria.net
mitjançant la qual es donarà resposta a totes les qüestions que es plantegin.
Cinquè. Si com a resultat de la presentació d’esmenes, calgués modificar la relació d’admesos i exclosos, la
Resolució mitjançant la qual s’aprovi la llista definitiva s’exposarà al tauler d’anuncis 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
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ANNEX
Tècnic/a auxiliar inspector/a. Convocatòria núm. 13/2020
Persones admeses:
COGNOMS I NOM

OA

P.CATALÀ

De la Cruz Ortiz, Dionisio

11

Exempt

Del Amo Guirao, Rafael

9

Exempt

Gómez Alcántara, Antonio

4

Exempt

Gómez Planella, Sergi

1

No exempt

Guardia Ubric, Carles

10

Exempt

3

Exempt

Jiménez Moyano, Joan Esteve
León Cubero, Vicente

6

Exempt

Martín Ayala, Míriam

14

Exempta

Naranjo Sánchez, Ramon

5

Exempt

Nebot Julve, Mireia

8

Exempta

Oliver Ramon, David

13

Exempt

Pérez Bustos, Andrés

15

Exempt

Ramírez Jiménez, Juan Francisco

12

Exempt

Yelo Perni, M. Teresa

2

No exempta

Zaidi Alami, Yusra

7

No exempta

Persones excloses:
No n’hi ha cap.
Composició del Tribunal qualificador
Presidència:
Titular: J. Ramon Bardají Pau, cap de Servei de Recursos Humans
Suplent: Sergi Fabregat Morelló, cap de Servei de Gestió Tributària
Vocals externs en representació de l’Escola d’Administració pública de Catalunya:
Titular: Marta Cabré López, departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Suplent: Laura Peyroton Bravo, departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Vocals de la Corporació:
Titulars: Josep Monera Llorca, enginyer
José A. Arrabal Portero, cap de Secció d’infraestructures
Assela Coll Bosch, cap de Secció de Medi ambient i Salut pública
Suplents: Eva Quintana Claret, tècnica d’administració general del Servei de Territori
Ctesifonte Almendros Corral, tècnic control d’infraestructures
Antonio Sanz Olivé, enginyer tècnic
Secretaria:
Titular: Rosa Parrilla Arce, tècnica de gestió de Recursos Humans
Suplent: Montserrat Buendía Tomás, administrativa de Recursos Humans
Inici del procés selectiu:
Prova de nivell «C1» de català per a les persones aspirants no exemptes: 23 de setembre de 2020,
a les 9.30h, al Centre Cultural Polidor, plaça Guillermo Vidaña, s/n de Sant Adrià de Besòs per als aspirants
que no n’han acreditat l’exempció.

Prova teòrica: 30 d’octubre de 2020, a les 9.30h, a l’edifici Fiveller, carrer de Joan Fiveller, 11-13 de
Sant Adrià de Besòs.
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