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RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DEL BESÒS APROVANT I FENT 
PÚBLICA LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I 
EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN TÈCNIC 
SUPERIOR EN ARQUITECTURA DEL CONSORCI DEL BESÒS I CONSTITUCIÓ 
D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE VACANTS DE LA 
MATEIXA CATEGORIA QUAN AQUESTES ES PRODUEIXIN 

 

Atès que ha finalitzat el termini de 10 dies hàbils de la llista provisional, atorgat per a la 

presentació d’al·legacions i per esmenar defectes que hagin motivat l’exclusió dels 

aspirants o l’omissió simultània a la llista d’admesos i exclosos, procedeix aprovar la 

llista definitiva de persones aspirants admesos/es i exclosos/es a participar en el 

procés selectiu per a la contractació d’un tècnic superior en arquitectura del Consorci 

del Besòs i constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de vacants de la 

mateixa categoria quan aquestes es produeixin, d’acord amb els requisits assenyalats 

a les bases de la convocatòria. 

Atès que en el termini de 10 dies hàbils atorgat, ja tingut entrada al Consorci del 

Besòs: 

- Escrit de la Sra. Andrea Tous Galí de 29 d’octubre de 2021 pel qual aporta 

portfoli d’arquitectura de conformitat amb la base 5.3 relativa a Dades 

consignades a la sol·licitud i sol·licita en conseqüència que es tingui per 

esmenada la documentació presentada.  

- Escrit del Sr. Roger del Amo Moliné de 29 d’octubre de 2021 pel qual justifica 

en possessió del títol universitari que habiliti l’exercici de la professió regulada 

d’arquitecte d’acord amb la normativa vigent i sol·licita en conseqüència que es 

tingui per esmenada la documentació presentada. 

- Escrit de la Sra. Olga Sallent Albarrán d’1 de novembre de 2021 pel qual aporta 

portfoli d’arquitectura de conformitat amb la base 5.3 relativa a Dades 

consignades a la sol·licitud i sol·licita en conseqüència que es tingui per 

esmenada la documentació presentada.  

- Escrit del Sr. Jose Carlos Sánchez Gamez d’1 de novembre de 2021 pel qual 

adjunta i) Sol·licitud de participació conforme a l’ANNEX I, declarant entre 

altres, el compliment dels requisits de participació establerts a les bases i ii) 

Currículum professional degudament emplenat segons model adjunt com a 

document ANNEX II i sol·licita en conseqüència que es tingui per esmenada la 

documentació presentada.  

- Escrit del Sr. Ignacio Bartolomé Orta de 3 de novembre de 2021 pel qual aporta 

portfoli d’arquitectura de conformitat amb la base 5.3 relativa a Dades 

consignades a la sol·licitud i sol·licita en conseqüència que es tingui per 

esmenada la documentació presentada.  
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- Escrit de la Sra. M. Carme Argudo Pedros de 10 de novembre de 2021 pel qual 

aporta portfoli d’arquitectura de conformitat amb la base 5.3 relativa a Dades 

consignades a la sol·licitud i sol·licita en conseqüència que es tingui per 

esmenada la documentació presentada.  

Examinada la documentació presentada pels diferents candidats, en virtut de l’acord 

del Consell General pres en sessió de 15 d’abril de 2020 el qual encarrega a la 

Gerència d’aquest Consorci la realització de les actuacions necessàries per a 

l’execució dels acords relatius a la plaça de Tècnic Superior d’Arquitectura, la dotació 

pressupostària i la tramitació del procés selectiu corresponent,  

RESOLC: 

PRIMER.- APROVAR la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en 

el concurs per cobrir una plaça de tècnic superior en arquitectura del Consorci del 

Besòs i constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de vacants de la mateixa 

categoria quan aquestes es produeixin: 

PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

  NOM 1r COGNOM 2n COGNOM CATALÀ (*) 

1 FRANCESC  ROMERO  SILES   

2 ENRIC  NAVARRO PLA  

3 ADRIÁN HARO CHARNECO  

4 SONIA MORALES FLORES  

5 JOAN GALLEGO SALSE  

6 ROSA MARIA TORRA REVENTÓS  

7 IU  BOVER ARNAL  

8 LUCHO RODRÍGUEZ CALLIGARIS  

9 BERTA SANCHEZ HERNANDEZ  

10 GUILLERMO TREMOLS ZURRO  

11 GONZALO  BASTARDAS CORRAL  

12 GLORIA  GOU SOL  

13 JUAN CARLOS CARRION BONNIN X 

14 MARIA TANIA MAGRO HUERTAS  

15 PAULA ESQUINAS ZARAGOZA  

16 GUILLERMO BALLESTIN CAMPO X 

17 DARIA KOBZEVA KIRILLOVA  
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18 MARGARITA POMARES SÁNCHEZ  

19 SERGI JIMÉNEZ OLLÉ  

20 MARC ARMENGOL PUIG  

21 ANDREA TOUS GALI  

22 ROGER DEL AMO MOLINÉ  

23 OLGA SALLENT ALBARRÁN  

24 JOSE CARLOS SÁNCHEZ GAMEZ  

25 IGNACIO BARTOLOMÉ ORTA  

26 M CARME ARGUDO PEDROS  

 

CATALÀ: Els aspirants amb un X a la columna de català hauran de fer la prova de 

coneixements de la llengua catalana en la data i hora que serà anunciada amb 

antelació suficient al Portal d’Oferta Pública d’ocupació de l’Ajuntament de Barcelona i 

del Consorci del Besòs.  

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES 

  NOM 1r COGNOM 2n COGNOM MOTIUS D’EXCLUSIÓ 

1 TOMÁS ARAGÓN ROCA (1) (3) 

2 JOSEP CABA RUIZ       (2) (4) 

3 ROGER  AYZA SAMSO (3) 

4 ADRIANA VIRTO GARCIA (3) 

5 JOAQUIM OLIVERAS MOLAS                     (3) 

6 SANTIAGO MAÑERO NAVARRO                    (5) 

 

(1) No acredita estar en possessió del títol universitari que habiliti l’exercici de la 

professió regulada d’arquitecte d’acord amb la normativa vigent (Màster 

universitari en arquitectura) (base 4a, Requisits de participació). 

(2) No acredita estar en possessió del títol universitari que habiliti l’exercici de la 

professió regulada d’arquitecte d’acord amb la normativa vigent (Persona 

exclosa és arquitecte tècnic). 

(3) No presenta portfoli d’arquitectura (base 5.3, Dades consignades a la 

sol·licitud). 

(4) No presenta: i) Sol·licitud de participació conforme a l’ANNEX I, declarant entre 

altres, el compliment dels requisits de participació establerts a les bases i ii) 
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Currículum professional degudament emplenat segons model adjunt com a 

document ANNEX II.  

(5) Sol·licitud de participació presentada fora de termini. 

SEGON.- FER PÚBLICA la llista aprovada a al Portal d’Oferta Pública d’Ocupació de 

l’Ajuntament de Barcelona i al Portal d’Oferta Pública d’Ocupació del Consorci del 

Besòs, de conformitat amb l’establert a la base 6ena.   

Sant Adrià del Besòs, novembre de 2021. 

 
 
 
 
Carme Ribas Seix 
Gerent  
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