RB/RP
Regidoria de Recursos Humans
Decret núm.

/2019

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 lliure amb caràcter d’estabilització de l’ocupació temporal,
dues places de Tècnic/a d’esports, inclosa en l'Oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs per a l’any 2019 (convocatòria 11/2019).
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 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 11 de l’Oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2019, de conformitat amb l’annex que s’adjunta a la present Resolució a tots els efectes
legals.
Segon. Esmenar les bases de la convocatòria en l’apartat del temari general, ja que s’ha produït un
error de numeració que ha alterat l’ordre consecutiu d’algun dels temes. El nombre de temes
correcte és de 20.
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. 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 de l'Ajuntament.
Sant Adrià de Besòs, 12 de juliol de 2019
La regidora delegada de Recursos Humans
Filomena Cañete Carrillo

En dono fe,
El secretari

Tècnic/a d’esports. Convocatòria núm. 11/2019
Persones admeses:
COGNOMS I NOM

OA

P.CATALÀ

Andrés Sánchez, Ester

18

No exempta

Antonio Martínez, Núria

17

No exempta

Donés Martínez, Xènia

6

Exempta

Erreyes Piloso, Edgar Armando

19

Exempt

Félez Pizarro, Francisco Javier

9

Exempt

14

Exempt

Gallardo Bernad, Meritxell

1

Exempta

Gavara Egea, Cristian

2

Exempt

González Ripoll, Bernat

7

Exempt

Gutiérrez Sánchez, Lidia

8

Exempta

Mansilla Montes, Rosalia

10

Exempta

Molina Juárez, José Vicente

15

No exempt

Morè Soler, Arnau

20

Exempt

Planella Mulet, David

5

Exempt

Portugal Portero, Héctor

3

Exempt

11

Exempt

4

Exempt

Romero Carramiñana, Javier

13

Exempt

Serra Guardiola, Ricardo

12

Exempt

Yaques Arioni, Yaques

16

Exempt

Ferri Ibáñez, Jaume

Ramos Sánchez, Francisco José
Rollizo Mateos, Pedro

Persones excloses:
COGNOMS I NOM
Company Badia, Gemma

P.CATALÀ
No exempta

CAUSA EXCLUSIÓ
Manca presentar documentació requerida

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
Ferran Guerrero Escala, com a titular; Marc Moreno Tarragó, com a suplent
Vocals de la Corporació:
Titulars:
Antonia Navarro Cardenete, coordinadora d’activitats esportives
Fermín Rodríguez Venegas, cap de Servei d’Activitats ciutadanes i Educació
Ana G. Calero Andújar, tècnica auxiliar Cultura
Suplents:
David Linares Ramos, tècnic auxiliar Cultura
Rafael Llinàs Salmerón, TAE Mediador comunitari
Cristina Santacreu Ming, tècnica d’Educació
Secretaria: Rosa Parrilla Arce, com a titular; Montserrat Buendía Tomás, com a suplent.
Inici del procés selectiu:
El 19 de novembre de 2019, a les 9.30h, a l’edifici Polidor, plaça Guillermo Vidaña, s/n de
Sant Adrià de Besòs es realitzarà la prova de català als aspirants que no han acreditat el nivell
C1.
Prova teòrica: 13 de desembre de 2019, a les 9.30h, a l’Edifici Fiveller, carrer Joan Fiveller,
11-13 de Sant Adrià de Besos.
Diligència per fer constar que el present document, que consta dos folis, un dels quals escrit 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 12 de juliol de 2019. En dono fe.
El secretari

