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En data 29/07/2021 he aprovat:

ASSUMPTE
Aprovació llista provisional de persones admeses i excloses per la cobertura interina d'una plaça de Tècnic/a
Superior.
Número d'expedient N404-2021-000037

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
Vist l'acord PCG210765 de Junta de Govern Local del 6 de juliol del 2021 pel qual es van aprovar les bases i
l'obertura de convocatòria per a la cobertura interina fins que no es pugui procedir a la cobertura definitiva mitjançant
el sistema d'oposició d'una plaça de tècnic/a superior l’escala administració especial, subescala tècnic/a,
comessesespecials pertanyent al grup A, subgrup A1 i vinculada inicialment a un lloc de treball de l'àmbit d'esports,
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 Butlletí Oficial de la Província de 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 fins que no
es pugui procedir a la cobertura definitiva mitjançant el sistema d'oposició d'una plaça de tècnic/a superior l’escala
administració especial, subescala tècnic/a, comessesespecials pertanyent al grup A, subgrup A1 i vinculada
inicialment a un lloc de treball de l'àmbit d'esports, 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 31 d'agost a les 10:00 hores de manera telemàtica.
President/a Titular: Conrad Felip Benach
President/a Suplent/a: Marta Nicolau Torres
Vocal Titular 1r/a: Salvador Torres Ortega
Vocal Suplent 1r/a: Mònica García Alcázar
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Vocal Titular 2n/a: Josefa Chavero Pozo
Vocal Suplent 2n/a: Jordi Espinosa Garcia
Vocal Titular 3/a: Marc Moreno Tarragó
Vocal Suplent 3r/a: Manuel Deiros Fernández
Secretari/ària Titular: Robert López Pastrana
Secretari/ària Suplent: Ascensión Durán 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 1 de setembre al casal de barri l'Olivera ( Pl. Montserrat Roig, 1) amb el següent calendari :
Fase 1a. Avaluació de coneixements de català: candidats no exempts, dia 1 de setembre a les 9:30 hores
Fase 2a. Prova tècnica: dia 1 de setembre a les 12 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
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LLISTA DEFINITIVA ADMESOS/EXCLOSOS TÈCNIC/A
SUPERIOR D'ESPORTS
N404/2021/000037
Nº REGISTRE

Admès/Exclòs

NIF

Exempció de Català

2021018579

39930180H

Admès/a

No Exempt

2021018489

43453439E

Admès/a

Exempt

2021018263

43542588T

Admès/a

Exempt

2021018352

44018077X

Admès/a

Exempt

2021017945

46241717X

Admès/a

Exempt

2021017729

46415136D

Admès/a

Exempt

2021017723

46682811X

Admès/a

Exempt

2021018692

46743631H

Admès/a

Exempt

2021018738

47606557F

Admès/a

Exempt

2021018822

47606657S

Admès/a

Exempt

2021017957

47660658N

Admès/a

Exempt

2021018710

47662263F

Admès/a

No Exempt

2021018863

47665650J

Admès/a

No Exempt

2021018271

47666145W

Admès/a

Exempt

2021017970

47966504G

Admès/a

Exempt

2021017914

48196331S

Admès/a

Exempt

2021018725

52390062H

Admès/a

Exempt

2021017936

53333703S

Admès/a

Exempt

2021018715

53653915K

Admès/a

Exempt

Total :

19

Total exclosos:

Acrediten català:
0

No acrediten català:

16
3

Marta Nicolau
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