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[decret] 
 

  
 
Mitjançant decret d’alcaldia número D20190001000950, de 15 de maig de 

2019, es van aprovar les bases reguladores per a la selecció d’arquitectes, 

l’objecte de les quals és regular el concurs oposició lliure per a la constitució 

d’una borsa de treball d’aquesta categoria per cobrir les possibles vacants i 

substitucions que puguin produir-se fins a realitzar una nova convocatòria. 

 

Atès que el termini per a la presentació de sol·licituds va finalitzar el 25 de juny 

de 2019.  

 

D’acord amb el què determinen les esmentades bases, aquesta alcaldia en ús 

de les atribucions que té conferides, RESOLC: 

 

Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses de la 

convocatòria de referència: 

 

 
PERSONES ADMESES 

  Núm. Registre 
 E2019008691 
 E2019008669 
 E2019008668 
 E2019008666 
 E2019008639 
 E2019008620 
 E2019008616 
 E2019008608 
 E2019008313 
 E2019008172 
 E2019008163 
 E2019007943 
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PERSONES EXCLOSES 

  Núm. Registre 
 E2019008695 *1 

E2019007900 *2 

*1 Presentació fora de termini 
 
  

 *2 Manca acreditar declaració jurada (formulari d'inscripció) i titulació 

 

Segon. Concedir un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles 

reclamacions, a comptar a partir de la publicació al web municipal i e-tauler. Si 

dins d’aquest termini no es presenten al·legacions la llista es considerarà 

elevada a definitiva i no caldrà tornar-la a publicar. 

 

Tercer. Aprovar la composició de l’òrgan de selecció en la forma següent:  

 

President/a 

Titular: Sandra Ribas Serra, funcionària de l’Ajuntament de Montornès del 

Vallès 

Suplent: Jose Manuel Pérez Rodríguez, funcionari de l’Ajuntament de 

Montornès del Vallès. 

 

Vocals 

Titular: Estanislau Arman Sáez, funcionari de l’Ajuntament de Montornès del 

Vallès 

Suplent: Nicolau Guanyabens Calvet, funcionari de l’Ajuntament de Montornès 

del Vallès. 

 

Titular: Manel Romo Ramas, per part de l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya 

Suplent: Montse Fabre Vernedas, per part de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya 

 

Titular: Josep Pérez Amatller, funcionari de l’Ajuntament de Montornès del 

Vallès 

Suplent: Eva Querol Asensio, funcionària de l’Ajuntament de Montornès del 

Vallès. 

 



 
 

 Àrea de Presidència i 

Relacions Institucionals 

 Organització i 

Desenvolupament del 

Personal 

  
 Exp. gral.:  X2019001665 

 Exp. tipus: SPSP2019000009 

   

   

 

 

 
 
 

Titular: Júlia Cid Barrio, secretària accidental de la Corporació, que farà les 

funcions de secretària del tribunal. 

Suplent: Lourdes Frías Larroya, directora de Recursos Humans i Organització, 

que farà les funcions de secretària del tribunal. 

 

L’òrgan de selecció podrà disposar la incorporació a les seves tasques 

d’assessors/res especialistes per  totes o alguna de les proves. 

 

Quart. Convocar els membres del tribunal de selecció a constituir-se i realitzar 

la correcció i la valoració dels mèrits aportats pels aspirants, el dia 1 d’agost de 

2019, a les 9.00 hores, a la a la Sala de Junta de Govern Local de l’Ajuntament 

de Montornès del Vallès. 

 

Cinquè. Convocar les persones aspirants admeses a la realització del primer 

exercici prova teòric pràctica el dia 1 d’agost a les 9.30 hores, a la Sala de 

Plens de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.  

 

Sisè. Fer pública aquesta resolució a la pàgina web municipal i a l’E-tauler. 

 

Setè. Les persones interessades podran promoure la recusació dels membres 

al tribunal en els termes del què disposa l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

 

 

Document signat electrònicament 
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