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DECRET NÚM. 781

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: REGIDORIA DE RRHH
Expedient:  2015/446 96 RRHH 
Contingut: NOMENAMENT TRIBUNAL QUALIFICADOR OPOSICIONS 
FUNCIONARI INTERÍ ARQUITECTE TÈCNIC (APARELLADOR)

Atesa la clàusula setena de les bases aprovades, mitjançant Decret d’Alcaldia 
número 301, de data 2 d’abril de 2015, que han de regir la convocatòria del 
procés de selecció, per la provisió d’una plaça de personal funcionari interí a 
temps complert (Arquitecte tècnic o Aparellador grup A2), fins la cobertura de la 
plaça de funcionari de carrera, que textualment diu:

“SETENA.- Òrgan seleccionador.

L'Òrgan de selecció corresponent el constituiran els vocals que s'indiquen tot 
seguit:

• Tècnic designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
• Un funcionari tècnic, grup A1 designat per la Diputació de Barcelona.
• Un funcionari tècnic, grup A1, titulat amb arquitectura superior, d’una altra 
Corporació Local.
• El Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, o 
funcionari/a en qui delegui, que actuarà com a secretari/a, amb veu, però sense 
vot.

L'Òrgan seleccionador no pot constituïr-se ni actuar sense l'assistència de la 
majoria absoluta dels seus membres, i pot disposar que s'incorporin assessors 
especialistes a les seves tasques.

Podrà assistir-hi un membre del Comitè Unitari, que actuarà com a 
observador/a, sense veu ni vot.

L'abstenció i recusació dels membres de l'Òrgan seleccionador s'ha d'ajustar al 
que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administratiu comú.”

Ateses les propostes de membres realitzades pels Organismes corresponents 
que han de formar part del Tribunal qualificador, i en ús de les meves 
atribucions,
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RESOLC

PRIMER. Designar com a membres del Tribunal, que ha de valorar les 
corresponents proves del procés selectiu, per proveïr una plaça de funcionari 
interí, a temps complert,  d’arquitecte-tècnic (aparellador):

President:
 Titular: Carme Vernis Rovira, funcionària de carrera, arquitecta de 

l’Ajuntament de Tona.
 Suplent: Lluís Garcia Jimenez, funcionari de carrera, arquitecte de 

l’Ajuntament de Premià de Dalt.

Vocal:
 Titular: Sr. Alex Coll Casellas, arquitecte-tècnic, de l’Ajuntament 

d’Arbúcies, designat per l’Escola d’Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya.

 Suplent: Sra. Fátima Ramos Plaza, arquitecte-tècnic de l’Ajuntament de 
Sils, designada per l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya.

Vocal:
 Titular: Lorena Perona Ribés, funcionària de carrera, arquitecta adscrita 

a la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la 
Diputació de Barcelona.

 Suplent: Joaquim Garcia Comas, funcionari de carrera, arquitecte adscrit 
a la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la 
Diputació de Barcelona.

Secretari:
 Titular: Sr. Francesc Ortiz i Amat, Secretari-Interventor de l’Ajuntament 

de Sant
 Vicenç de Montalt.
 Suplent: Sra. Cristina Marín Carcassona, Tècnica d’Administració 

General de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

Com assessora especialista es designa a la Sra. Rosa Massagué Juanola 
adscrita al Consorci de Normalització lingüística que realitzarà les proves de 
nivell de català, segons es detalla a la clàusula setena de les bases 
reguladores del procés de selecció.

SEGON. Notificar la present resolució als membres designats per al seu 
coneixement, així com realitzar publicació de l’anunci a la pàgina web 
municipal.



TERCER. Notificar la present resolució al Comitè Unitari, que actuarà com a 
observador/a, sense veu ni vot.

Sant Vicenç de Montalt, 2 de setembre de 2015

L’Alcalde-accidental Davant meu,
El Secretari Interventor


