
 

 

 
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 una plaça d’Arquitecte/a 
inclosa en l'Oferta pública d’ocupació  de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a l’any 2020 (convocatòria 
03/2020), les bases de la qual es van aprovar  mitjançant Decret de la Regidoria de Recursos Humans de 14 
de febrer de 2020 i publicar  al BOP de 24 de febrer de 2020 i DOGC de 25 de febrer 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 03 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. Atès que, un cop publicades les bases de la convocatòria, es va detectar un error material en la 
redacció d’un dels temes inclosos en el temari específic, esmenar l’enunciat del tema 10, el qual queda així: 
 
 Tema 10.- Concepte de zona. Paràmetres urbanístic. Qualificacions del sòl d'acord amb el Pla 
 general metropolità de Sant Adrià de Besòs 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. 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. 
 
Cinquè.  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. 
 
Sisè. 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,  18 de juny de 2020 
 
La regidora delegada de Recursos Humans    En dono fe, 
                   El secretari acctal., 
 
 
 
Filomena Cañete Carrillo 



 

 

ANNEX 
 
Arquitecte/a Convocatòria núm. 03/2020 
 
Persones admeses: 
 

COGNOMS I NOM OA P.CATALÀ 
Aguado Figueras, Estefanía 10 No exempta 
Alcaide Beneitez, Sara 28 Exempta 
Amat Tauler, Mercè 12 Exempta 
Bastardas Corral, Gonzalo 25 Exempt 
Calonge Vallbona, Ramon 21 Exempt 
Cuesta Gomez, Oihana 2 Exempta 
Ferrer Javares, Mónica Teresa 24 Exempta 
Francès Mogas, Manuel 20 Exempt 
Furio Domínguez, Roberto 13 Exempt 
Gil de Arce, Noemí 1 Exempta 
Guillén Jurado, Meritxell 8 No exempta 
Huguet Aguilera, Míriam 29 Exempta 
Iglesias Romaguera, Anna 19 Exempta 
Jené Izquierdo, Enric 31 No exempt  
Lopez Alegre, Susana 4 Exempta 
Martínez Martínez, Yolanda 5 Exempta 
Millanes Garreta, Silvia 11 Exempta 
Monferrer Montoliu, Jordi 7 Exempt 
Morales del Cerro, Carlos 27 Exempt 
Muñoz Gallardo, Eva M.  16 Exempta 
Ollero Vila, M. Dolores 14 Exempta 
Petit Saludes, Nuria 6 Exempta 
Pomares Sánchez, Margarita 9 Exempta 
Rizo Cabrera, Dánae 18 Exempta 
Rusiñol Vega, Eduard 26 Exempt 
Segalés Torrent, Georgina 15 Exempta 
Solano Ces, M. de la Cruz 3 Exempta 
Solé Pont, Vanessa 22 Exempta 
Umbría Font, M. Carme 23 Exempta 
Vilella Guijarro, Marc 17 Exempt 
Vinyes Ballvé, Rosina 30 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: Manuel Fernández Álvarez, arquitecte 
Suplent:  Argeme Pérez Sánchez, arquitecte 
 



 

 

Vocals de la Corporació: 
 
Titulars: Glòria Viladrich González, arquitecta cap de Servei de Territori  
  M. Teresa Juncosa Rocha, arquitecta 
  Josep Monera Llorca, enginyer municipal 
 
Suplents: Enric Padrós Torra, cap de Secció jurídica de Territori  
   Assela Coll Bosch, cap de Secció de Medi ambient i  Salut pública 
    Esther Delgado Cánovas, cap de Servei de Serveis Generals 
    
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: 16 de juliol de 2020 a les 
9.30h, a l’edifici Fiveller, carrer Joan Fiveller, 11-13 de Sant Adrià de Besòs. Per acudir a aquesta prova 
caldrà que les persones aspirants portin el seu bolígraf i vagin protegides amb mascareta. 
 
 
Prova teòrica:  Atesa la situació actual, la data de realització de la prova teòrica resta pendent. Sempre que 
les circumstàncies ho permetin, la previsió és que la prova es pugui realitzar a partir de la segona quinzena del 
mes de setembre seguint en tot moment les mesures d’higiene establertes per les autoritats en matèria del 
COVID 19.  Oportunament, tant el dia, hora i lloc de realització de la prova es publicarà a la pàgina web i seu 
electrònica de l’Ajuntament. 
 
 
Diligència per fer constar que el present document, que consta  dos  folis,  un dels quals escrits a doble cara, 
amb el segell de l’Ajuntament, i signats per mi, és aquell al qual es refereix la Resolució de la Regidoria de 
Recursos Humans de data 18 de juny de 2020. En dono fe. 
 
El secretari acctal., 


