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RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DEL BESÒS APROVANT I FENT 

PÚBLICA LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I 

EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A 

TÈCNIC/A SUPERIOR EN ARQUITECTURA DEL CONSORCI DEL BESÒS, 

CORRESPONENT AL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DEL TREBALL TEMPORAL 

EN ELS TERMES DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES 

URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ 

PÚBLICA  

 

Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la 

convocatòria per cobrir una plaça de tècnic/a superior en arquitectura del Consorci del 

Besòs, d’acord amb la base 6a de la convocatòria, procedeix aprovar i publicar la llista 

provisional de persones aspirants admeses i excloses a participar en el procés, 

d’acord amb els requisits assenyalats a les bases de la convocatòria.  

Examinada la documentació presentada pels diferents candidats/ates, en virtut de 

l’acord del Consell General del Consorci del Besòs, de data 24 de maig de 2022, de 

ratificació de la resolució de Gerència de data 2 de maig de 2022 relativa a la 

convocatòria i aprovació de les bases d’un procés selectiu pel sistema de concurs de 

mèrits d’una plaça de tècnic superior d’arquitectura del Consorci del Besòs, 

corresponent al procés d’estabilització del treball temporal en els termes de la llei 

20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 

en l’ocupació pública. 

RESOLC 

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

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

Besòs, corresponent al procés d’estabilització del treball temporal en els termes de la 

llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 

temporalitat en l’ocupació pública. 

PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

 

  DNI COGNOMS i NOM 

1 ****8807N ACEBILLO GUERRA, ANNA  

2 ****3264K BELTRAN CARLOS, PAULA 

3 ****8704S BOVER ARNAL, IU 

4 ****3627X CRESPO BLANCO, CAROLINA  

5 ****0832R DEL AMO MOLINÉ, ROGER  

6 ****4935J DEL RIO DE RAMOS, MARTA  

7 ****7117C FIGUERES PANISELLO, ARIADNA  

8 ****0602K GONZÁLEZ I CORSELLAS, BLANCA  

9 ****9606X  MAGRO HUERTAS, MARIA TANIA 
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10 ****2836D MORALES FLORES, SONIA  

11 ****6129E RODRIGUEZ CALLIGARIS, LUCHO  

12 ****0927W SANCHEZ HERNANDEZ, BERTA  

13 ****8676L TREMOLS ZURRO, GUILLERMO  

14 ****1591S VALLESPIR PONS, MARGALIDA  

 

De la relació dels 14 aspirants, cap d’ells haurà de fer la prova de coneixements de la 

llengua catalana establerta a les bases de la convocatòria. 

Així mateix, CAP dels aspirants presentats ha estat exclòs. 

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 les bases.   

TERCER.- CONCEDIR a les persones aspirants de conformitat al previst a l’art. 76 de 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques així com a les bases de la convocatòria, un termini 

d’audiència de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquesta llista 

provisional, per formular les al·legacions que considerin convenients i per esmenar 

defectes o l’omissió simultània a les llistes d’admesos i exclosos.  

QUART.-  CONSIDERAR-LA aprovada definitivament, en el cas que durant aquest 

període no es presentin al·legacions. 

 

Sant Adrià del Besòs, juny de 2022. 

 

 
 
 
Carme Ribas Seix 
Gerent  
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