RB/RP
Regidoria de Recursos Humans
Decret núm.

/2020

Atesa la Resolució de la Regidoria delegada de Recursos Humans de 2 de juliol de 2020, per la qual s’aproven
les bases reguladores de la convocatòria per proveir un lloc de treball de cap de Servei de Territori, mitjançant
el procediment de lliure designació.
Atès que, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i segons el que preveu el punt segon de les
bases de la convocatòria, la Regidoria delegada de Recursos Humans dictarà resolució en el termini màxim
d’un mes aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses.
En ús de les atribucions que em són conferides en virtut del Decret de l'Alcaldia de 28 de juny de 2019,
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RESOLC:
Primer. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per a la provisió d’un lloc de treball de
cap de Servei de Territori, en compliment de les bases reguladores de la convocatòria aprovades per Resolució
de la Regidoria de Recursos Humans de data 2 de juliol de 2020, com segueix:
Persones admeses:
COGNOMS I NOM

OA

P.CATALÀ

Aguado Figueras, Estefania

2

Exempta

Carrera Ruibal, Rubén

1

Exempt

Morao Iglesias, Maite

3

Exempta

Soler Bages, Laia

4

Exempta

Persones excloses:
COGNOMS I NOM
Tous Galí, Andrea

P.CATALÀ
No exempta

CAUSA D’EXCLUSIÓ
No acredita la condició de funcionària pública

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. La llista provisional
s’elevarà a definitiva sense necessitat de nova publicació si en el termini indicat no s’hi presenta cap
reclamació.
Tercer. Assenyalar que l’Òrgan de Valoració de la convocatòria per cobrir un lloc de cap de Servei de Territori
estarà format per les persones següents:
Presidència:
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 titulars:
Glòria Viladrich González, arquitecta de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Assela Coll Bosh, cap de Secció de Medi ambient i salut pública de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Vocals suplents:
Josep Monera Llorca, enginyer de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Enric Padrós Torra, cap de la Secció jurídica de Territori de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Secretaria:
Rosa Parrilla Arce, tècnica de gestió de Recursos Humans, com a titular; Montserrat Buendía Tomás,
administrativa, com a suplent.

Quart. Convocar les persones aspirants el pròxim dia 21 de setembre de 2020, a l’edifici Fiveller, carrer de
Joan Fiveller, 11-13 de Sant Adrià de Besòs, per tal de realitzar l’exposició oral del seu projecte organitzatiu i
de gestió d’un servei de Territori per a un ajuntament de característiques similars al de Sant Adrià de Besòs.
L’horari en què es convocarà cada aspirant per realitzar l’exposició es publicarà a la relació definitiva de
persones admeses i excloses.
Cinquè. Els membres de l’Òrgan de Valoració revisaran, sempre que sigui possible, el mateix dia 21 de
setembre la documentació aportada per les persones aspirants per tal d’elaborar el seu dictamen.
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Sant Adrià de Besòs, 21 d’agost de 2020
La regidora delegada de Recursos Humans
Filomena Cañete
Carrillo - DNI
72549790Q (SIG)
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Filomena Cañete Carrillo

Davant meu,
El secretari acctal.,

JOSÉ RAMÓN
BARDAJÍ PAU
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