RB/RP
Regidoria de Recursos Humans
Decret núm.

/2020

Expedient relatiu a declarar aprovada la relació d’aspirants admesos i exclosos, 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 dels
aspirants de les proves selectives corresponents a les convocatòria per cobrir una plaça de TM PROMOCIÓ
ECONÒMICA, inclosa en l'Oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a l’any 2020
(convocatòria 10/2020).
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
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
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 10 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, 19 de novembre de 2020
Filomena Cañete Carrillo
regidora delegada de Recursos Humans
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ANNEX
TM Promoció Econòmica. Convocatòria núm. 10/2020
Persones admeses:
COGNOMS I NOM

OA

CATALÀ

ALMENDRO MORENO, CARLA NINICHKA

15

No exempta

ARNAU ARIAS, NURIA

19

CAMILLLERI ROBLES, CRISTINA

9

CANALS MERINO, MARIA ANGELS

14

CHICO ESTEBAN, YOLANDA

21

CONDIS ALMONACID, SARA

10

GONZALEZ FLORES, CARLA

11

GUTIERREZ TORRES, EVA

8

IZQUIERDO SANCHEZ, LAURA

20

JOANPERA MELERO, LAURA

17

LABRADOR CAMUÑEZ, ALEXIS

24

LLOBET SERRA, XAVIER

16

MARIN HERNANDO, SARA

3

MARTI MAS, MARIO

28

MARTI RODES, JOSEP M.

1

MARTIN EXPOSITO, DESIREE

7

MARTIN NUÑEZ, MARTA

4

MARTINEZ BERNABE, REBECA

27

MEDINA CATALA, ALBERT

5

MUÑOZ RODRIGUEZ, TAMARA

6

OLLER TORRENTE, NURIA

23

ORTIZ MARZO, LOURDES

12

RIVERO MILENA, CAROLINA

13

RIVERO MILENA, RAQUEL

25

RUIZ GARCIA, JOSE MANUEL

22

RUIZ JIMENEZ, JUDIT

26

RUIZ VILLALBA, FRANCISCO

18

VACAS FERNANDEZ, LUCIA

2

Persones excloses:
COGNOMS I NOM

CATALÀ

MOTIU D’EXCLUSIÓ

CASAS DEU, CLARA

Exempta

Manca acreditar pagament de la taxa i DNI

GARCIA OLID, MARTA

Exempta

Manca abonar import total de la taxa

SANCHEZ CALVO, CRISTINA

Exempta

Manca acreditar pagament de la taxa

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
Àngela Artigas Serrano, com a titular; Sergio Martínez Lorente, com a suplent

Vocals de la Corporació:
Titulars:
Laura Lista Bravo, cap de Servei de Promoció Econòmica
Mónica Garcia Bueno, cap de Secció d’intermediació laboral
Sonia Paredes Poza, cap de Secció de suport empresarial
Suplents:
Isabel Pérez Andújar, tècnica de gestió de Promoció Econòmica
Eulàlia Alonso Pujol, cap de Secció de formació i ocupació
Montserrat Campamà Badell, cap de Servei de Serveis Socials
Secretaria: Rosa Parrilla Arce, com a titular; Montserrat Buendía Tomás, com a suplent.
Inici del procés selectiu:
Prova nivell C1 de llengua catalana: 18 de desembre de 2020, a les 9.30h, a l’edifici Fiveller, carrer
de Joan Fiveller, 11-13 de Sant Adrià de Besòs
Prova teòrica: 15 de gener de 2021, a les 9.30h, a l’edifici Fiveller, carrer de Joan Fiveller, 11-13 de
Sant Adrià de Besòs
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