Assumpte: Decret admesos i exclosos, fixació inici procés selectiu i designació membres
tribunal qualificador per a la selecció mitjançant oposició, com a funcionari/ària interí/na
d'un lloc de treball d'arquitecte/a, enquadrat a l'escala d’administració especial, classe
tècnic grau superior, grup A1, i la constitució d’una borsa per a nomenaments de
funcionari/ària interí/na per programa.
DECRET PRESIDÈNCIA núm. 85/19
Agustí Comas Guitó, president del Consell Comarcal del Bages.
Atès que s’ha convocat la convocatòria pública per a la selecció mitjançant oposició, com a
funcionari/ària interí/na d'un lloc de treball d'arquitecte/a, enquadrat a l'escala
d’administració especial, classe tècnic grau superior, grup A1, i la constitució d’una borsa
per a nomenaments de funcionari/ària interí/na per programa, mitjançant anunci publicat al
BOPB – núm. 2019001443 (21/01/2019).
Atès que el termini de presentació de solꞏlicituds de participació ha finalitzat el dia 5 de febrer
de 2019, d’acord amb el que estableix la base 4.
Considerant les potestats atribuïdes a la presidència per l’article 13 del text refós de la Llei
de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 del Reglament
Orgànic Comarcal vigent.
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la relació d’admesos/es i exclosos/es de la selecció mitjançant oposició
per a la selecció mitjançant oposició, com a funcionari/ària interí/na d'un lloc de treball
d'arquitecte/a, enquadrat a l'escala d’administració especial, classe tècnic grau superior,
grup A1, i la constitució d’una borsa per a nomenaments de funcionari/ària interí/na per
programa, mitjançant anunci publicat al BOPB – núm. 2019001443 (21/01/2019):
Relació d’aspirants admesos/es:
REG. ENTRADA

1092
0887
0999
0984
0740
1058
0806
1068
0779
1052

DNI/NIE

***013T
***666F
***743K
***527J
***598M
***495G
***314Y
***822C
***280T
***376W

Relació d’aspirants exclosos/es:
REG. ENTRADA
1152

DNI/NIE
***096K: Presenta instància genèrica
solꞏlicitant admissió al procés de selecció
fora de termini.
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SEGON.- Designar els membres del Tribunal Qualificador de la selecció mitjançant oposició,
per a la selecció mitjançant oposició, com a funcionari/ària interí/na d'un lloc de treball
d'arquitecte/a, enquadrat a l'escala d’administració especial, classe tècnic grau superior,
grup A1, i la constitució d’una borsa per a nomenaments de funcionari/ària interí/na per
programa, mitjançant anunci publicat al BOPB – núm. 2019001443 (21/01/2019):
President/a:
Titular: Sra. Maria Llum Bruno i Garcia, Secretària del Consell Comarcal del Bages.
Suplent: Sr. Carles Borràs Marín, tècnic/a superior de gestió especialitzada – Consum.
Vocals:
Titular: Sra. Noemí Fosas i Ferrer, Cap Tècnica de l’Àrea de Territori i Medi Ambient del
Consell Comarcal del Bages.
Suplent: Sra. Isabel Ledesma i Fernández, Cap Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament
Comarcal del Consell Comarcal del Bages.
Titular: Ricard Torres Montagut, Cap del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa.
Suplent: Santiago Martín Orduña, Cap de Secció d’Obres de l’Ajuntament de Manresa
Titular: Vidal Orive Torras, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Santpedor.
Suplent: Roser Espinalt Castellana, Cap de Recursos Humans i Secretària Accidental de
l’Ajuntament de Santpedor.
Secretària:
Titular: Sra. Isabel Alarcón i Casòliva, tècnica de gestió de personal dels Serveis Generals
del Consell Comarcal del Bages.
Suplent: Titular: Sra. M. Dolors Simon Torra, auxiliar administrativa de l’Àrea de Presidència
– Serveis Generals del Consell Comarcal del Bages.
TERCER.- Establir el dia de constitució del Tribunal Qualificador i d’inici de l’oposició lliure:
Dia: 7 de març de 2019
Lloc: Seu del Consell Comarcal del Bages:
8:00h - Constitució del tribunal qualificador.
8:30h - Prova teòrica temari administratiu.
10:30h- Prova teòrica i pràctica – temari específic.
(La següent prova es realitzarà el mateix dia o en dies posteriors, prèvia convocatòria)

QUART.- Comunicar als aspirants que no hagin aportat amb la solꞏlicitud els documents
acreditatius alꞏlegats (Base 5– Admissió aspirants), que poden aportar-los en el termini de
subsanació de la solꞏlicitud de 5 dies (Base 5) a comptar des de la publicació d’aquest decret
al taulell d’edictes de la corporació i a la pàgina web del Consell Comarcal. (La data dels
documents justificatius no pot ser posterior a 05/02/2019 – finalització termini
presentació solꞏlicituds).
A Manresa, el dia onze de febrer de dos mil dinou.
El president

El president,
Agustí Comas Guitó

Davant meu
La secretària
Agustí Comas Guitó DNI 39344148A (AUT)
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+01'00'
La secretària,
Maria Llum Bruno García
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