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RB/RP

Regidoria de Recursos Humans

Decret núm.              /2021

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, mitjançant concurs-oposició,
dues places d’Oficial 1a, inclosa en l'Oferta pública d’ocupació  de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a
l’any 2021 (convocatòria 05/2021). 

Fets

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a les proves selectives citades, l’alcaldia 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 27 d’abril de 2021,

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 5 de l’Oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2021, de conformitat amb
l’annex que s’adjunta a la present Resolució a tots els efectes legals.

Segon. Publicar aquesta Resolució al BOP i a la pàgina web i seu electrònica de l’Ajuntament, 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. 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  a la pàgina web  i  seu electrònica de
l'Ajuntament.

Sant Adrià de Besòs,  signat i datat digitalment

Andrés Pozo Cueto Davant meu,
regidor delegat de Recursos Humans Josep Reverendo Carbonell

secretari 
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ANNEX

Oficial 1a.  Convocatòria núm. 05/2021

Persones admeses:

COGNOMS I NOM OA PROVA DE CATALÀ

ALARCON LOZADA, ENRIQUE 2

BOCARDO FERNANDEZ, JAVIER 10

CASTILLO MALO, DANIEL 9

CHILLON OSUNA, DAVID 11 No exempt

ERENCIA BRAVO, JUAN CARLOS 3 No exempt

HEREDIA NARANJO, ANTONIO 1

MARTINEZ GARCIA, JAIME 7 No exempt

MARTINEZ MARTINEZ, DAVID 8 No exempt

NULA MARTIN, IVAN 4

PEREZ VERA, FRANCISCO MANUEL 6 No exempt

SAMSON, DANIEL 12

SOLANO LOPEZ, ELIAS 5 No exempt

Persones excloses:

COGNOMS I NOM MOTIU D’EXCLUSIÓ

TEJEDA GOMEZ, MANUEL Manca acreditar pagament de la taxa

Composició  del Tribunal qualificador

Presidència:

Titular:  J. Ramon Bardají Pau, cap de Servei de Recursos Humans
Suplent: Enric Padrós Torra, cap de la Secció jurídica de Territori

Vocals externs en representació de l’Escola d’Administració pública de Catalunya

Eva Jordà Afonso  com a titular; Rosa M. Barrena Manzana, com a suplent

Vocals de la Corporació:

Titulars:

Ana M. Cumbre Teruel, cap de la Brigada municipal
Josep Monera Llorca, enginyer
José A. Arrabal Portero, cap de Secció d’infraestructures

Suplents:

Rubén Carrera Ruibal, cap de Servei de Territori
Laura Ortiz López, enginyera tècnica
Antoni Sanz Olivé, enginyer tècnic

Secretaria: Rosa Parrilla Arce, com a titular; Elena Sánchez Cabezas,  com a suplent.

Inici del procés selectiu:

Prova de  català per als aspirants «no exempts»:  12 de novembre de 2021, a les 9.30h,  a l’edifici
Fiveller, carrer de Joan Fiveller, 11-13 de Sant Adrià de Besos.

Prova teòrica:  26 de novembre de 2021, a les 9h,  a l’edifici Fiveller, carrer de Joan Fiveller, 11-13 de
Sant Adrià de Besòs.


