Núm. de Decret i Data:
2019DECR000854 15/10/2019

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Núm. d’expedient: X2019001879
Atès el Decret d’Alcaldia 2019DECR000835 de 4 d’octubre de 2019, publicat en el
tauler d’anuncis de la corporació així com en la web municipal en data 7 d’octubre de
2019, pel qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria,
mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió d’una plaça d’administratiu/va,
Grup C, Subgrup C1, en règim de funcionari de carrera, i constitució d’una borsa de
treball a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

Finalitzat el termini de presentació d’esmenes i reclamacions a la llista provisional
d’admesos i exclosos de 5 dies hàbils.

Havent rebut en aquest termini una única sol·licitud d’esmena amb registre
E2019005836 de 10 d’octubre de 2019, presentada per DANIEL BLANCO TEIJELO en la
que adjunta la corresponent Declaració jurada, motiu pel qual va ser exclòs de la
relació provisional d’admesos de la present convocatòria.

De conformitat amb les bases de la convocatòria publicades en el BOPB de 8 d’agost
de 2019, i en virtut de l’article 78 del Reglament del personal al servei de les entitats
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de l’article 21.1.g) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local,

Resolc,

PRIMER. Aprovar de forma definitiva la següent relació d’aspirants admesos i exclosos
de la convocatòria esmentada:

Relació d’aspirants ADMESOS:
GEMMA DOMÈNECH FAURA (*)
FRANCISCA CANALES PRIETO (*)
MARIA TEREZA BOZA IVERN (*)
ALEXANDRE MAYMO LÓPEZ (*)
MARIA ELENA BUSOM ARRUEBO (*)
MARIA DEL CORAL FERNÁNDEZ MUÑOZ
JOSEP ESCRICH ROJO (*)
MÒNICA RIERA PARERA (*)
MIREIA AGUILERA BALLESTER (*)
RICARD FONT RUIZ (*)
LAIA COMELLAS ORÓ (*)
MERCÈ MILÀ BUSQUETA (*)
DANIEL BLANCO TEIJELO

Relació d’aspirants EXCLOSOS:
SILVIA RAYO LORENTE
ARIADNA MARIA VERDAGUER PLATAS (*)
NURIA ALVAREZ CALVO
CRISTINA MALLENCO SÁNCHEZ (*)
VERONICA ALARCON LOPEZ (*)
MARIA ISABEL ALONSO MARTINEZ
DANIEL BACARDI TORRAS (*)

Segon.- Designar als membres del Tribunal del procés selectiu que estarà constituït de
la següent manera:

- Presidenta
Titular: Sra. Assumpta Roig Martí
Suplent: Sra. Margarita Ollé Pascual

- Vocals:
Titular: Sra. Salud Tena Reyes
Suplent: Sr. Alfonso C. Díaz Rodríguez

Titular: Sr. J. Miguel Garrido López
Suplent: Sra. Rosa Pascual Lebrero

Actuarà com a Secretària del Tribunal, amb veu però sense vot:
Titular: Sra. Gemma Ollé Julià
Suplent: Sra. Montserrat Giménez Carola

Tercer.- Fer constar que totes les persones aspirants admeses i excloses estan
exemptes de la prova de coneixements de la llengua castellana, prevista en la base
7.1.1.

Quart.- Fer constar que les persones aspirants admeses i excloses mencionades
anteriorment amb un asterisc estan exemptes de la realització de la prova de
coneixement de la llengua catalana (Nivell C1), per haver aportat la documentació que
així ho acredita.

Cinquè.- Determinar que la prova de coneixement de la llengua catalana, prevista en la
base 7.1.2, per aquelles persones aspirants que no han acreditat el nivell es realitzarà
el dia 8 de novembre de 2019, a les 10,00 h del matí a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
de Torrelles de Llobregat.

Sisè.- Determinar que la realització de l’exercici teòric i de l’exercici teòric-pràctic,
previstos en les bases 7.1.3 i 7.1.4 de la convocatòria, s’iniciaran el dia 13 de novembre
de 2019, a partir de les 10:00 hores, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat.

Setè. - Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d'aquesta corporació i a la web
municipal.

Datat i signat digitalment

