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RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DEL BESÒS PER COBRIR UNA 

PLAÇA D’UN TÈCNIC SUPERIOR EN ARQUITECTURA I LA CONSTITUCIÓ D’UNA 

BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE VACANTS DE LA MATEIXA 

CATEGORIA QUAN AQUESTES ES PRODUEIXIN. EXP.49/21. 

 

Atès que en reunió del Consell General del Consorci del Besòs, celebrada el 15 d’abril 

de 2020, es va aprovar la modificació de la plantilla de personal, consistent en la 

transformació d’una plaça de personal laboral temporal a permanent en relació a un lloc 

de treball de Tècnic Superior d’Arquitectura, Subgrup A1, Nivell equivalent 22 de 

l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la memòria justificativa de 8 d’abril de 

2020, i previ informe jurídic 14 d’abril de 2020. 

 

Atès que l’esmentat acord va ser sotmès a tràmit d’informació pública per un termini de 

15 (QUINZE) dies mitjançant anunci publicat en el BOPB de data 14 de maig de 2020, 

sense que durant l’esmentat termini es presentessin al·legacions ni reclamacions, i per 

tant va esdevenir definitiu. 

 

Atès que la Gerent del Consorci del Besòs de data 15 de setembre de 2021 va aprovar 

les bases que han regit la convocatòria del procés de selecció de la plaça de Tècnic 

Superior en Arquitectura, Subgrup A1, Nivell equivalent 22 de l’Ajuntament de Barcelona 

(laboral fix) i la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de vacants de la 

mateixa categoria que es produeixin, (BOPB i DOGC de 21 de setembre de 2021). 

 

Atès que la Comissió de Selecció, en seguiment de l’establert a les bases que han regit 

la convocatòria, acordà en sessió de data 7 de març de 2022 la publicació del llistat de 

les persones candidates per ordre de puntuació de major a menor, un cop superades 

totes les proves. I que d’aquest llistat en proposa la contractació del Sr. Francesc 

Romero Siles, i la constitució d’una borsa amb els 8 candidats restants que han superat 

les proves, de conformitat amb l’apartat 10 de les bases de la convocatòria 

Atès que en el procés selectiu s’han observat tots els tràmits legals i reglamentaris. 

D’acord amb les antecedents assenyalats, en virtut de l’encàrrec efectuat pel Consell 

General del Consorci en sessió celebrada el dia 15 d’abril de 2020, relatiu a la tramitació 

dels processos selectiu derivats de la modificació de la plantilla. 

 

RESOLC 

PRIMER.- Nomenar al senyor FRANCESC ROMERO SILES, amb NIF xxxx3738V, 

tècnic superior en arquitectura, Grup A, subgrup A1, en els termes de les bases que 

regeixen el concurs.  
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SEGON.- Aprovar la constitució d’una borsa de treball de personal laboral de la 

categoria de Tècnic/a superior en arquitectura del Consorci del Besòs, que estarà 

integrada per les següents 8 persones millor classificades en el procés de selecció. 

DNI NOM i COGNOMS 
PUNTUACIÓ 
FINAL 

Núm. Ordre -
Borsa treball 

xxxx9606X Maria Tania Magro Huertas 25,67 1 

xxxx1065X Margarita Pomares Sánchez 22,40 2 

xxxx4046P Rosa Maria Torra Reventós 22,27 3 

xxxx0563R Paula Esquinas Zaragoza 19,76 4 

xxxx4658Z Gonzalo Bastardas Corral 19,65 5 

xxxx6363E Juan Carlos Carrion Bonnin 19,33 6 

xxxx0849L Jose Carlos Sánchez Gàmez 16,89 7 

xxxx6129E Lucho Rodríguez Calligaris 16,34 8 

 

TERCER.-Ordenar la publicació d’aquesta resolució al Portal d’Oferta Pública 

d’Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona 

(https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio) i al Portal 

d’Oferta Pública d’Ocupació del Consorci del Besòs: http://consorcibesos.cat/oferta-publica-

docupacio/ 

QUART.- Informar a les persones interessades que contra aquesta resolució que posa 

fi a la via administrativa es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la gerent 

del Consorci del Besòs en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva 

publicació o bé directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats 

Contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos comptadors des de 

l’endemà de la seva publicació. No obstant, podeu interposar qualsevol altre que 

cregueu convenient. 

Sant Adrià de Besòs,  

 
 
 
Carme Ribas Seix 
Gerent 
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