DECRET D'ALCALDIA
NÚM

/

DATA

Vist l’expedient administratiu referent a la convocatòria per establir
l’ordre de preferència per cobrir de forma temporal les places de tècnics
superiors, categoria enginyers, 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 i
fins que no es reincorpori el titular o es proveeixi de forma definitiva pel
sistema legalment establert a l’efecte, aprovada per acord de la Junta de
Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 d’octubre 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 de persones admeses i excloses a
la convocatòria de referència que tot seguit es relaciona:
ASPIRANTS ADMESOS:
COGNOMS I NOM
ARANDA MOSQUEDA
BARRAU ARCAS
CHAO CASTRO
CUCARULL GINE
DURAN FERRER
GEREZ ALONSO
LEAL SALVADOR
MARTÍNEZ CASTEJÓN
MARTÍNEZ MORENO

ESTHER
INMACULADA GLORIA
MARIA ELENA
MARC
ORIOL
MARIO
JORGE
ALBERTO
ANTONIO

MIR GRACIA
MORENO CASTELLANA
MORENO HERAS
VIVES ESPINAL

IGNASI
PAU
MANUEL
SOL-MACIÀ

ASPIRANTS EXCLOSOS :
COGNOMS

NOM

MOTIU

BAREA PAGÁN
CONTRERAS ALCALDE
MIGUEL ZAMORANO
RIU MATO

ÓSCAR
JOSÉ MANUEL
VICENTE
XAVIER

Titulació no correspon amb la requerida
Titulació no correspon amb la requerida
Titulació no correspon amb la requerida
Titulació no correspon amb la requerida

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. Maria Luz Araujo Canton, Cap de l’Àrea de Gestió de Política
Territorial i com a suplent la Sra. Lourdes Peruchet Font, Tècnica d’Urbanisme.
VOCALS:
Sr. Joaquín Morales González, Enginyer d’Activitats i com a suplent el
Sr. Antonio Amenós Álamo, Cap de Contractació.
Sr. Carlos González Cayuela, Cap d’Obra Privada i com a suplent el Sr.
David Calabuig Aracil, Tècnic de Medi Ambient.
Sr. Benjamín García Angosto, Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos
Humans i com a suplent la Sra. Patrícia Schmitt Iñiguez, Cap de Personal.
Sra. Laura Pérez Gálvez, Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics i
com a suplent la Sra. Carme Costafreda Roda, Cap de l’Àrea de Gestió
d’Activitats i Ordenances Cíviques.
El tribunal podrà nomenar un/a assessor/a tècnic/a que actuarà amb veu
però sense vot en una o en totes les proves tècniques a realitzar.
SECRETÀRIA:
Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretària General d’aquest Ajuntament o
funcionari/a en qui delegui.
Hi podrà assistir un membre de la Junta de Personal amb veu però sense vot.

Tercer.- Fixar que la constitució del Tribunal de l’ esmentada
convocatòria tingui lloc el proper 11 de gener de 2017, a les 09:00 h. i la
celebració de la primera prova el mateix dia a les 09:30 h. a la Sala de Plens de
l’Ajuntament (Plaça de l’Església s/n. - 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

