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ASSUMPTE
Aprovació llista provisional de persones admeses i excloses per la cobertura interina d'una plaça de Tècnic/a
Superior.
Número d'expedient N404-2020-000012

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
Vist l'acord ACG200297 de Junta de Govern Local del 23 de Juny del 2020 pel qual es van aprovar les bases i
l'obertura de convocatòria per a la cobertura interina mitjançant el sistema d'oposició d'una plaça de tècnic/a superior
de l’escala administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, titulat/da superior
pertanyent al grup A, subgrup A1 i vinculada inicialment a un lloc de treball de Cap de la Unitat de Patrimoni Natural i
Verd Urbà, present a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Atès que ha finalitzat el període de presentació d'instàncies, i d'acord amb el que preveu l'article 78 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment pel/s decret/s número AALB190021 de data
02/07/2019 publicat/s al BOP 18/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest ponent per part de
l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

RESOLC
Primer.- Aprovar la llista provisional adjunta de persones admeses i excloses per a la cobertura interina mitjançant el
sistema d'oposició d'una plaça de tècnic/a superior de l’escala administració especial, subescala serveis especials,
classe comeses especials, titulat/da superior pertanyent al grup A, subgrup A1 i vinculada inicialment a un lloc de
treball de Cap de la Unitat de Patrimoni Natural i Verd Urbà, present a la plantilla de personal funcionari de
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Segon.-: Aprovar la designació nominal de les persones membres del tribunal i de les respectives persones suplents,
així com comunicar-los que el mateix es constituirà el dia 29 d'octubre a les 09.30 hores al casal de barri l'Olivera.
President/a Titular: Carlos Aldana Alfaro
President/a Suplent/a: Marta Nicolau Torres
Vocal Titular 1r/a: Rosa Cifuentes Mesas
Vocal Suplent 1r/a: Silvia Vidal Carreño
Vocal Titular 2n/a: Jordi Espinosa Garcia
Vocal Suplent 2n/a: Josefa Chavero Pozo
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Vocal Titular 3/a: Xavier Gómez Olmos
Vocal Suplent 3r/a: Santiago Palazón Miñano
Secretari/ària Titular: Robert López Pastrana
Secretari/ària Suplent: Ascen Duran Rico
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Tercer.- Comunicar a totes les persones admeses que la prova tècnica corresponent a la fase d'oposició es realitzarà
el dia 29 d'octubre a les 10 hores al casal de barri l'Olivera (Pl. Montserrat Roig, 1) amb el següent calendari :
Fase 1a. Avaluació de coneixements de català, tots els candidats/es exempts/es
Fase 2a. Prova tècnica, dia 29 d'octubre a les 10 hores
Quart.- Publicar d'aquest acord i la llista d'admesos i exclosos al tauler d'anuncis de la corporació i al web municipal,
indicant que els candidats disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació al
tauler d'anuncis per a subsanacions i possibles reclamacions. No obstant això, l'esmentada publicació pot ser
substituïda per qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que estableix la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Cinquè.- La llista provisional de persones admeses i excloses esdevindrà definitiva si en el transcurs del termini
indicat no s'han interposat reclamacions.

Signat electrònicament:
Salut González Martín
2a Tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data: 13/10/2020
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LLISTA ADMESOS/EXCLOSOS
TÈCNIC SUPERIOR ( CAP DE PATRIMONI NATURAL )
N404/2020/000012
Nº REGISTRE

Admès/Exclòs

NIF

Exempció de Català

2020014181

35051359A

Admès/a

Exempt

2020014095

37391125W

Admès/a

Exempt

2020014471

44417912J

Admès/a

Exempt

2020014331

46461423C

Admès/a

Exempt

2020014054

46486668B

Exclòs/a

----

Motiu:Motiu: No acredita tenir el requisit de l'apartat "f" de la Base
3a. Requisits de les candidatures: Titulació no vàlida
2020014248

46731065X

Exclòs/a

----

Motiu:Motiu: No acredita tenir el requisit de l'apartat "f" de la Base
3a. Requisits de les candidatures: Titulació no vàlida
2020014588

46732112E

Admès/a

Exempt

2020014135

46767017J

Admès/a

Exempt

2020014638

46808013T

Exclòs/a

----

Motiu:Motiu: No acredita tenir el requisit de l'apartat "f" de la Base
3a. Requisits de les candidatures: Titulació no vàlida
2020014538

46812619Y

Admès/a

Exempt

2020014566

47168845P

Admès/a

Exempt

2020014376

48066879F

Admès/a

Exempt

2020014091

51994357M

Admès/a

Exempt

2020014595

52914752D

Admès/a

Exempt

2020014560

53096903T

Admès/a

Exempt

2020014422

72984511Z

Admès/a

Exempt

Total :

16

Total exclosos:

Acrediten català:
3

No acrediten català:

13
0
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