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 de forma
temporal llocs de treball corresponents a les places vacants de Riscos
Laborals, pertanyents a l’Escala de l’Administració Especial, Sots – Escala de
Serveis Especials, del grup de titulació A-2, i/o absències dels seus titulars,
que es puguin produir durant un període màxim de dos anys, en aplicació de
l’article 95.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 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 s’hi reincorpori el seu 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 19 de maig de 2017.
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
ESPAÑOL ESQUIROL
FALGUERAS PERELLO
GRANADAL GALVEZ
VALENZUELA COLLADO

NOM
MERITXELL
OSCAR
ANA BELEN
BLAS

ASPIRANTS EXCLOSOS:
COGNOMS

NOM

PULPILLO DE LA CRUZ DIEGO

MOTIU
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, Cap de l’Àrea de Gestió de
Recursos Humans i en substitució el Sr. Joan Miquel Culillas Jalencas,
Coordinador General de l’Alcaldia.
VOCALS:
La Sra. Patrícia Schmitt Iñiguez, Cap de Personal i en substitució el Sr.
Antonio Martínez Moreno, Cap d’Edificis Públics.
El Sr. Juan Carlos de los Santos Guerrero, Tècnic de Riscos Laborals i
en substitució el Sr. Joaquín Morales González, Enginyer d’Activitats.
El Sr. Jordi Macarulla Tarrés, Tècnic Superior de Riscos Laborals de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat i en substitució el Sr. Daniel Ortí Ortega,
Cap de Serveis Municipals i Via Pública.
SECRETÀRIA:
La Sra. Carmen Alonso Higuera,
Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

Secretària

General

d’aquest

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 18 de setembre de 2017, a les 9:00 h. i la
celebració de la primera prova del procés, el mateix dia, a les 9:30 hores, 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/n. - 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

