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[decret]
DECRET 20210001002783 11/10/2021
Mitjançant el Decret d’Alcaldia número D20210001002067, de 26 de juliol de
2021, es va resoldre aprovar la les bases reguladores del procés de provisió
del lloc de treball d’arquitecte municipal, funcionari de carrera, grup A1,
mitjançant concurs oposició per mobilitat interadministrativa i convocar el
procés selectiu corresponent.
El termini per la presentació de sol·licituds per participar en aquest procés
selectiu va donar començament el 24 d’agost de 2021 i va finalitzar el 21 de
setembre de 2021.
D’acord amb el què determinen les esmentades bases, aquesta alcaldia en ús
de les atribucions que té conferides, RESOLC:

AJUNTAMENT DE MONTORNES DEL VALLES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Adreça web per verificar la documentació electrònica
https://csv.montornes.cat:3090/OAC/ValidarDoc.jsp

Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses de la
convocatòria de referència.
PERSONES ADMESES
Número de registre
E2021013259 / E20210014251
PERSONES EXCLOSES: Cap
Segon. Concedir un termini de 10 dies hàbils per esmenes i possibles
reclamacions, a comptar a partir de la publicació al web municipal i a l’e-tauler.
Si dins d’aquest termini no es presenten al·legacions la llista es considera
elevada a definitiva i no caldrà tornar-la a publicar.
Tercer. Aprovar la composició de l’òrgan de selecció en la forma següent:
President
Titular: Laura Porqueres Roma, funcionària de carrera de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Suplent. Eva Querol Asensio, funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Vocals
Titular: Josep Pérez Amatller, funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, que realitzarà les funcions
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Suplent. Marga Gené, funcionària de carrera de l’Ajuntament de
Montornès del Vallès.
Titular:
Estanislao Arman Sáez, funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, que realitzarà les funcions
Suplent. Nicolau Guanyabens Calvet, funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
Titular: Jaume Coris Veray, personal designat per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent. Sílvia Julián García, personal designat per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
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Titular: Júlia Cid Barrio, secretària accidental de la Corporació,
que realitzarà les funcions de secretària.
Suplent: Lourdes Frías Larroya, funcionària de carrera, tècnica de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, que realitzarà les funcions
de secretària.
Quart. Convocar els membres del tribunal de selecció a constituir-se el 28
d’octubre de 2021, a les 9.00 hores, a l’OAC Centre, situada al carrer de Sant
Isidre, núm 11 - 13 de Montornès del Vallès.
Cinquè. Convocar a les persones aspirants admeses a la realització de la
primera prova teòrica el 28 d’octubre de 2021, a les 9.30 hores, a l’OAC
Centre, situada al carrer de Sant Isidre, núm 11 - 13 de Montornès del Vallès.
Sisè. Informar a les persones aspirants que l’ús de la mascareta és
obligatòria i que hauran de portar bolígraf propi per poder realitzar la prova
corresponent.
Setè. Fer pública aquesta resolució a la pàgina web municipal i a l’E-tauler.
Vuitè. 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

