RB/RP
Regidoria de Recursos Humans
Decret núm.

/2020

Atesa la Resolució de la Regidoria delegada de Recursos Humans de 27 de gener de 2020, mitjançant la qual
s’aproven les bases reguladores de la convocatòria per a la provisió temporal, mitjançant nomenament interí,
de quatre llocs de treball de Tècnic/a de gestió” emmarcat en el “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”, subvencionat per la Diputació de Barcelona.
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 termini màxim d’un mes 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 28 de juny de 2019,
RESOLC:
Primer. Aprovar la relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la provisió tem poral, mitjançant nomenament interí, de quatre llocs de treball de Tècnic/a de gestió, en compliment de les ba ses reguladores aprovades per Resolució de la Regidoria de Recursos Humans de data 27 de gener de 2020,
com segueix:
Persones admeses:

COGNOMS I NOM

OA

P.CATALÀ

4

Exempt

Camilleri Robles, Cristina

13

No exempta

Camps Vives, Eduard

11

Exempt

Cano Benedicto, Cristina

12

No exempta

Cantero Guerrero, Jaume

2

Exempt

Labrador Camúñez, Alexis

10

Exempt

Laure Carceller, Carla

6

Exempta

López Moro, Cristian

9

Exempt

Mochón Bisbal, Mónica

3

Exempta

Molina Juárez, José Vicente

8

Exempt

Romero Otero, Sonia

1

Exempta

Torres Sotomayor, Julia

5

Exempta

Vilchez Ferreiro, David

7

No exempt

Ardenuy Zabala, Alícia Ingrid
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Persones excloses:
COGNOMS I NOM

P.CATALÀ

Banegas Sedano, Daniel
Castells Solé, Karèlia

Exempt
Exempta

Fernández Alba, Carlos
Jaime Jara, Agadir Mario

Exempt
No exempt

Poch Paz, Miguel

Exempt

CAUSA EXCLUSIÓ
Ha treballat a l’administració pública
Supera l’edat màxima requerida
Manca titulació universitària requerida
Supera l’edat màxima requerida
Ha treballat a l’administració pública

Segon. Contra la llista provisional de persones admeses i excloses podran presentar-se reclamacions en el termini de cinc 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 persones següents:
President, J. Ramon Bardají Pau, cap de Servei de Recursos Humans, com a titular; Laura Lista Bravo, cap de
Servei de Promoció Econòmica, com a suplent.
Vocals, Sergi Fabregat Morelló, cap de Servei de Gestió Tributària, i Glòria Viladrich González, cap de Servei de
Territori, com a titulars; Meritxell Cancio Glaria, tresorera, i Esther Delgado Cánovas, cap de Servei de Serveis
Generals, com a suplents.
Secretària, Rosa Parrilla Arce , com a titular; Montserrat Buendía Tomás, com a suplent.
Quart. Citar els aspirants el 6 de març, a les 11h, a l’edifici Fiveller, carrer de Joan Fiveller, 11-13 de
Sant Adrià de Besòs per realitzar la sessió informativa.
Cinquè. Establir com a data de realització de la prova teòrica el 19 de març, a les 9.30h, a l’edifici Fiveller,
carrer de Joan Fiveller, 11-13 de Sant Adrià de Besòs. Els aspirants realitzaran el test compost per 20 preguntes, per a la realització del qual disposaran de 30 minuts.
Un cop finalitzada aquesta prova, els membres del Tribunal en faran la correcció i citaran els aspirants el mateix dia a una hora determinada per tal que en coneguin els resultats. Tot seguit, les persones que hagin superat la prova, realitzaran la següent, consistent en la redacció d’un informe, per a la realització de la qual disposaran d’un temps màxim de 45 minuts.
Sisè. Convocar els aspirants que han de realitzar la prova de nivell C de català i que prèviament hagin superat les dues proves anteriors, el pròxim 24 de març , a les 9.30h, al Centre Cultural Polidor, plaça Guillermo Vidaña, s/n.
Setè. 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, 25 de febrer de 2020
La regidora delegada de Recursos Humans

Davant meu,
el secretari,

Filomena Cañete Carrillo
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