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LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES DEL 
CONCURS PER COBRIR UNA PLAÇA DE GESTOR/A DE PROJECT ES DE 
L’ÀMBIT SOCIAL DEL CONSORCI DEL BESÒS 
 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el concurs per 
cobrir una plaça de gestor/a de projectes de l’àmbit social del Consorci del Besòs, 
creada mitjançant acord de modificació de plantilla del Consell General en sessió 
celebrada en 5 d’abril de 2018, procedeix aprovar i publicar la llista provisional de 
persones aspirants admeses i excloses a participar en el concurs, d’acord amb els 
requisits assenyalats a les bases de la convocatòria. Mitjançant resolució de data 18 
de setembre de 2018, la Gerent d’aquest Consorci ha aprovat la llista provisional 
d’admesos i exclosos en el concurs i n’ha ordenat la seva publicació. 

Així mateix la referida resolució, d’acord amb el previst a la base 8ena de la 
convocatòria, concedeix un termini d’audiència de  10 dies hàbils , a comptar a partir 
del dia següent al de la publicació d’aquesta llista provisional, per la presentació 
d'al·legacions que es considerin convenients.  

 

PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

  NOM 1r COGNOM 2n COGNOM 
CATALÀ 

(*) 

1 IMMACULADA CORREA PÉREZ   

2 EVA ALCANTARA FERRER  

   3 MERITXELL PAEZ LÓPEZ   

4 RAMÓN  ESPEJO ZAHÍÑO   

5 MARTA  GIRALT MALDONADO 
 

6 IRENE DÍAZ SEDA X  

 

(*)Els aspirants amb un X a la columna de català hauran de fer la prova de 
coneixements de la llengua catalana. Aquells que disposin de la documentació 
acreditativa del català podran enviar-la a les oficines del Consorci del Besòs 
(C/Olímpic s/n, pl.2, 08930 de Sant Adrià de Besòs) fins a 7 dies naturals abans de la 
data de realització de la prova de català.  
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PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES 

  NOM 1r COGNOM 2n COGNOM MOTIUS D'EXCLUSIÓ 

1 KARLA ARRANQUE CANDAL (1) 

2 SERGIO  CARRASCO  GARCÍA (2) 

3 TONI  SUBIAS  GRAU  (2) 

 

(1) Per no tenir la condició de funcionari de carrera o laboral fix provinent d’algun dels 
Ajuntaments que integren el Consorci del Besòs (base 4a, Requisits de participació). 

 (2) Per no tenir la vinculació exigida de funcionari de carrera o laboral fix (base 1a), 
essent que els funcionaris interins no tenen reconegut el dret a la mobilitat entre 
administracions públiques.  

Sant Adrià de Besòs, a 19 de setembre de 2018. 

 

 

 

Jordi Canela i Farré 
Director de Serveis Generals 
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