DECRET D’ALCALDIA
NÚM

/

DATA

RH- ordre de preferència Tècnic/a de So

Vist l’expedient administratiu referent a la convocatòria per establir
l’ordre de preferència per cobrir interinament absències o vacants de Tècnic/a
de So, que es puguin produir com a conseqüència que no hi hagi titular o que
aquest tingui reserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió
de serveis o excedència, en règim de personal laboral, i fins que no es
reincorpori el seu titular o es proveeixi de forma definitiva pel sistema
legalment establert a l’efecte, aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió
celebrada el dia 1 d’abril de 2016.
Atès que ha finalitzat el termini de presentació d’ instàncies per
prendre part en l’ esmentada convocatòria i que els aspirants admesos
compleixen els requisits fixats en les bases.
Atès així mateix, el que preveuen les Bases Generals per l’ ingrés de
personal en aquesta Corporació i les bases específiques de la convocatòria.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest
Ajuntament, mitjançant Decret núm. 1698/2016, de data 19 d’abril, que va
ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 2 de
maig de 2016,
HE RESOLT
Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a
la convocatòria de referència que tot seguit es relaciona :
ASPIRANTS ADMESOS :
COGNOMS I NOM
BELINCHÓN POLEY
FORT PI
MORALES LLORÁ
PAREDES QUEROL
POLO MILLAN
VELA GARCÍA

FRANCISCO JOSÉ
MARC
OSCAR
JOAN
MIGUEL ANGEL
LUIS JACINTO

ASPIRANTS EXCLOSOS :
COGNOMS
GÓMEZ FERNÁNDEZ

NOM
DANIEL

MOTIU
Manca titulació requerida en la convocatòria

MUÑOZ PALAU
NÚÑEZ SANTOS
RODRÍGUEZ VILAPLANA

ALBERTO
PEDRO
CORÉ

Manca titulació requerida en la convocatòria
Manca titulació requerida en la convocatòria
Manca titulació requerida en la convocatòria

Segon.- Nomenar als membres del Tribunal que han de jutjar l’
esmentat procés selectiu i que són els que tot seguit es relacionen:
PRESIDENT: El Sr. Benjamín García Angosto, Director de Recursos Humans i
en substitució el Sr. Joan Miquel Culillas i Jalencas, Director de Programes
de l’Alcaldia.
VOCALS:
El Sr. Daniel Serarols Sánchez, Tècnic de Comunicació i en substitució la Sra.
Rosa Ramos de la Dueña, Tècnica de Comunicació.
El Sr. Víctor Oliveras Pallarola, Tècnic de So de l’ Institut Municipal de
Radiodifusió i en substitució el Sr. Alberto Pérez Benito, Tècnic d’ Informàtica.
La Sra. Patrícia Schmitt Iñiguez, Cap de Personal i en substitució el Sr.
Francisco Sáez Ortuño, Director d’ Informàtica.
SECRETARI: El Sr. Jesús Chacón Murillo, Secretari Delegat de l’ Institut
Municipal de Radiodifusió.
ASSESSORA DEL TRIBUNAL: La Sra. Mireia Navarro Giménez, Directora de l’
Institut Municipal de Radiodifusió.
Tercer.- Fixar que la constitució del Tribunal de l’ esmentada
convocatòria tingui lloc el proper 5 de juliol de 2016, a les 9:00 hores i la
celebració de la primera prova del procés, el mateix dia a les 9:30 hores a
l’Estudi principal de Ràdio Cornellà (C/ Costa Brava 7 – Cornellà de Llobregat)
Quart.- Exposar la present resolució al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament (Plaça de l’Església s/núm. - Cornellà de Llobregat) i a la pàgina
web, als efectes de comunicació als interessats, als quals es concedeix un
termini de 10 dies per a possibles esmenes o reclamacions.

EL TINENT D’ALCALDE I REGIDOR
DELEGAT D’ECONOMIA I GOVERNANÇA
SR. SERGIO FERNÁNDEZ MESA

LA SECRETÀRIA GENERAL
Dono fe i prenc raó. Art. 2 RD 1174/87
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