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En data 16/02/2022 he aprovat:

ASSUMPTE
Aprovació de la llista de persones admeses i excloses per la convocatòria de provisió pel sistema de lliure designació
d'un lloc de treball de Cap del Servei d’Equipaments Públics.
Número d'expedient N404-2021-000055

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
Vist que a l'Acord PCG220061 de Junta de Govern Local, celebrada el 2 de febrer de 2022, es va aprovar la
modificació de les bases i es va obrir una nova convocatòria per la provisió pel sistema de lliure designació d'un lloc
de treball de Cap del Servei d’Equipaments Públics.
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 relació de persones admeses i excloses per la convocatòria de provisió pel sistema de lliure
designació d'un lloc de treball de Cap del Servei d’Equipaments Públics.
PERSONES ADMESES:
Marín Gasquez, Antonio NIF : 3505xxxx N
Barriga Díaz, Lorena NIF : 5243xxxxZ
PERSONES EXCLOSES:
Bureu Jala, Jordi NIF: 3850xxxxL
Motiu: No acredita tenir els requisits dels apartats “a” i ¨c¨de la base 3a. Requisits de les candidatures: grup
funcionarial i titulació no vàlida
Gordiyenko Geez, Igor NIF: 5477xxxx C
Motiu: No acredita tenir els requisits dels apartats “a”, ¨b¨ i ¨c¨de la base 3a. Requisits de les candidatures: grup
funcionarial, stuació administrativa i titulació no vàlida.
Segon.- Designar la comissió de selecció que estarà formada per la següents persones:
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Titular: Carlos Aldana Alfaro. Director de l’Àrea de Ciutat Sostenible i Saludable
Suplent: Maria Salinas Salinas. Cap del Servei de Planificació i Model de Ciutat
Titular: Robert López Pastrana. Cap de la Unitat d’Anàlisi i Desenvolupament
Suplent: Marta Nicolau Torres. Cap del Servei de Recursos Humans
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Titular: Silvia Garcia Vidal. Tècnica de Selecció i Desenvolupament
Suplent: MªAngels González Morales. Tècnica Auxiliar de Selecció i Desenvolupament

Tercer.- Publicar aquest acord i la llista de persones admeses i excloses al tauler d'anuncis de la corporació i al web
municipal, indicant que les persones candidates 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.

Signat electrònicament:
Salut González Martín
2a Tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
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