DECRET D’ALCALDIA
NÚM

/

DATA

Vist l’expedient administratiu referent a la convocatòria per establir
l’ordre de preferència per disposar d’una bossa de treball per cobrir
interinament absències o vacants de Tècnic/a de Salut Pública, 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 funcionari o 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 23
de desembre de 2015,
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. 2798/15 de data 15 de juny de 2015, en
la nova redacció donada al mateix pel Decret d’Alcaldia núm. 2802/15, de 18
de juny de 2015 que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 9 de juliol de 2015,
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
ADELL SOLER JOSEP LLUÍS
CASTILLO GARGALLO ANA MARÍA
CENTELLES MORTE JOAN
DE LA IGLESIA PERELLÓ SONIA
FONT COROMINAS ARIADNA
GONZÁLEZ LÓPEZ CARLOS
IZQUIERDO VIDAL CRISTINA
LAPLANA PRADAS ALEJANDRO

PADILLA PEIRÓ NÚRIA
PINEDA FERREIRA CRISTINA
PIQUÉ BENAGES MARIA ESTHER
RAGULL TISNER SONIA
SANTIAGO SIN ISABEL
TORRENT RUIZ SARA
TORRES LÓPEZ ERNESTO
VAL MAÑÓ ANTONIO
VIDAL PARDO CRISTINA
VIGIL GALÁN EVA
ASPIRANTS EXCLOSOS :
COGNOMS

NOM

MOTIU

CENDRERO RUANO

RAQUEL

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:
PRESIDENTA:
Sra. Cristina Gonzalo Martínez, Directora de Salut Pública i en substitució la
Sra. Montserrat Sanllehy Gilabert, Directora d’Acció Social.
VOCALS:
Sr. Benjamín García Angosto, Director de Recursos Humans i en substitució
la Sra. Patrícia Schmitt Iñiguez, Cap de personal.
Sr. Adela García Trigo, Tècnica de Salut Pública i en substitució el Sr. José
Lucena Gómez, Director dept. Adm. d’Acció Social, Salut Pública i Consum.
Sra. Yolanda Palomar Macia, Tècnica de Salut Pública i en substitució el Sr.
Juan Carlos de los Santos Guerrero, Tècnic de Riscos Laborals.
SECRETARIA:
Sra. Carmen Alonso Higuera, La Secretària General o funcionari en qui
aquesta delegui.
Podrà assistir un membre de la Junta de Personal designat per la mateixa,
amb dret a veu però sense vot.
Tercer.- Fixar que la constitució del Tribunal de l’ esmentada
convocatòria tingui lloc el proper 4 d’abril 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 la
Sala de Plens d’aquest Ajuntament (Plaça de l’Església, s/núm. – 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

SRA. CARMEN ALONSO HIGUERA

