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RB/RP

Alcaldia

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 una plaça de  Treballador/a
social,  inclosa  en  l'Oferta  pública d’ocupació   de  l’Ajuntament de  Sant  Adrià  de  Besòs per  a l’any  2020
(convocatòria 09/2020). 

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,

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 09 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 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 a la seu electrònica de
l'Ajuntament.

Sant Adrià de Besòs,  signat i datat electrònicament

Filomena Cañete Carrillo Davant meu,
alcaldessa Josep J. Sancho Ballester

 secretari acctal.,
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ANNEX

Treballador/a social.  Convocatòria núm. 09/2020

Persones admeses:

COGNOMS I NOM ORDRE ACTUACIÓ

CLAUDIO HIDALGO , MIRIAM 4

GUILLEN BACHS , LAIA 3

HERNANDEZ PENALBA , CORAL 1

MENA FUNCIA , LAURA 2

MORENO ARGÜELLO , MERITXELL 5

SOLER MOLINA, YOLANDA 6

Persones excloses:

No n’hi ha cap

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

Susana Peiron Marsan,  com a titular;  Ángela Basco Fava, com a suplent

Vocals de la Corporació:

Titulars:

Montserrat Campamà Badell, cap de Servei de Serveis Socials
Berta Blanes Matas, treballadora social cap d’àmbit
Joana Aloy Garcia, treballadora social cap d’àmbit

Suplents:

Ortega del Caño, Antonio, treballador social
Esteban Picos, Eva M. , treballadora social
Suades Fernández, Teresa, treballadora social

Secretaria: Rosa Parrilla Arce, com a titular; Montserrat Buendía Tomás, com a suplent.

Inici del procés selectiu:

Prova teòrica: 17 de setembre de 2021, a les 9.00h, a l’Edifici  Fiveller, carrer Joan Fiveller, 11-13  de 
Sant Adrià de Besos.

__________________________


