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RB/RP 

Regidoria de recursos humans 

 

Decret núm.     /2021 

 

Atès que en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de juliol de 2021 es va 
publicar la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés selectiu 
per a la cobertura d’una plaça de Tècnic/a auxiliar inspector/a (convocatòria 7 de l’Oferta pública 
d'ocupació 2021), d'acord amb la relació de persones que van formalitzar la corresponent 
sol·licitud. 

 

Atès que a la relació d’aspirants inicial cal incloure dues sol·licituds que s’havien presentat en 
temps i forma però que no en el moment de confeccionar el Decret no havien arribat al Servei de 
Recursos Humans. 

 

Atès que s’atorga un termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquella 
Resolució, als efectes d’esmena de defectes, reclamacions o recusació dels membres del Tribunal. 

 

En ús de les atribucions que em són conferides, en virtut del Decret de l’Alcaldia de 27 d’abril de 2O21 

 

Primer. Incorporar les sol·licituds presentades per Javier Gómez Conejos i Sergi Gómez Planella,  i 
aprovar definitivament la relació d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria 7 de l’Oferta 
pública d’ocupació de l’Ajuntament de l'exercici 2021, d’acord amb les sol·licituds inicialment 
presentades i que tot seguit es detallen:  

 

ANNEX 

 

Tècnic/a auxiliar inspector/a (convocatòria 07/2021) 
 
Persones admeses: 
 
 
COGNOMS I NOM ORDRE 

ACT. 
PROVA CASTELLÀ 

ALMENDROS ARIMANY, MARC 1  
ALVAREZ ARCEDIANO, LORENZO 4  
FRANCISCO SAMPERE, FEDERICO JOSE 6  
GÓMEZ CONEJOS, JAVIER 8  
GÓMEZ PLANELLA, SERGI 9  
MESTRE CASTILLO, JESUS 5  
SERRACANT BERTRAN, JORDI 2  
SIVIANA MICU, SEMIDA 7 No exempta 
VALL BADIA, LAURA 3  
 
Persones excloses: 
 
COGNOMS I NOM Causa d’exclusió 
MANZANARES MARTINEZ, FRANCESC XAVIER Manca acreditar pagament de la taxa 
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Segon. Mantenir la composició del Tribunal qualificador d’acord amb allò publicat al BOP de 15 de 
juliol de 2021, així com la data i llocs de realització de les proves de castellà per a l’aspirant  «no 
exempta» i de les proves teòrica i pràctica, respectivament. 
 
Tercer.  Publicar aquesta Resolució a la seu electrònica i a la pàgina web de l'Ajuntament. 
 
 
Sant Adrià de Besòs,  signat i datat digitalment 
         En dono fe, 
 
El regidor delegat de recursos humans     El secretari 
 
 
Andrés Pozo Cueto       Josep Reverendo Carbonell 


