ANUNCI
En compliment de la base sisena de les bases específiques de la convocatòria del procés de
selecció per a la cobertura interina d’una plaça d’enginyer/a municipal inclosa a la plantilla
de personal laboral de l’Ajuntament d’Argentona, grup de classificació A1, mitjançant
concurs oposició lliure i constitució d’una borsa de treball, es fa publica la resolució de
l’Alcaldia 2019/185, de data 28 de gener de 2019, el contingut de la qual, transcrita
literalment diu:
“Per resolució núm. 2018/2072 de data 22 de novembre de 2018 ha estat convocat el
procés selectiu per a la cobertura interina d’una plaça d’enginyer/a municipal inclosa a la
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Argentona, grup de classificació A1,
mitjançant concurs oposició lliure i constitució d’una borsa de treball, d’acord amb les
bases publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm.
2018043338, de data 30.11.2018 i a la seu electrònica en data 30.11.2018. Ha finalitzat el
termini de presentació d’instàncies i s’ha efectuat les comprovacions oportunes.
Vist l’informe de recursos humans de data 24 i 25 de gener de 2019.
Vist s’ha dictat resolució desestimant el recurs interposat pel Col·legi d’Enginyers
Industrials.
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Primer.- APROVAR provisionalment la relació d’aspirants admesos/es i exclosos/es de la
convocatòria del procés selectiu per a la cobertura interina d’una plaça d’enginyer/a
municipal inclosa a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Argentona, grup de
classificació A1, mitjançant concurs oposició lliure i constitució d’una borsa de treball.

ASPIRANTS ADMESOS/ES

DNI

Núm. registre

Prova
coneixements
de català
(Nivell C)

** *** 252 D

2018-9613

Exempt/a

** *** 737 C

2018-9686

Exempt/a

** *** 105 E

2018-9487

Exempt/a

** *** 300 M

2018-9714

No exempt/a

** *** 254 K

2018-9527

Exempt/a
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Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, vinc a decretar el següent:
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** *** 020 H

2018-9509

Exempt/a

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES

DNI

Núm. registre

Prova
coneixements
de català
(Nivell C)

** *** 505 G
2018-9732
Exempt/a
Motiu: Per no haver aportat el carnet de conduir
B.
** *** 773 M
2018-9589
Exempt/a
Motiu: Per no haver aportat el carnet de conduir
B.
** *** 138 D
2018-9742
Exempt/a
Motiu: Per no haver aportat la titulació exigida a
les bases.
** *** 406 A

2018-9763

No exempt/a

Motiu: Per no haver aportat el currículum vitae,
el DNI, el carnet de conduir B i la titulació exigida
a les bases.
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Segon.- ATORGAR un termini màxim de 3 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a
la publicació al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament d’Argentona de la present
resolució, perquè els interessats puguin presentar esmenes o reclamacions.
Si no es presenten reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista de persones
aspirants admeses i excloses sense la necessitat de nova exposició.
Tercer.- CONVOCAR als/les aspirants que han de realitzar la primera prova (coneixements
de llengua catalana) el proper 8 de febrer de 2019 a les 10:00 hores davant l’Ajuntament
Nou, c. Gran, 59 per tal realitzar l’esmentada prova, la qual cosa es comunica a efectes que
es donin per convocats/des. Els/les aspirants hauran de venir proveïts/des del DNI.
Els coneixements de català es podran acreditar en qualsevol moment del procés selectiu i
fins el mateix dia de la prova corresponent, però prèviament a la seva realització.
Quart.- Les/les aspirants que superin l’anterior exercici (coneixements de llengua catalana)
i aquells/es que hagin quedat exempts de fer aquesta prova per haver acreditat que estan
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** *** 282 A
2018-9680
Exempt/a
Motiu: Per no haver aportat el carnet de conduir
B i la titulació exigida a les bases.
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en possessió del nivell de coneixements exigit a les bases de la convocatòria, queden
convocats/des davant l'Ajuntament Nou, c. Gran, 59, el dia 11 de febrer de 2019 a les
10:00 hores per tal de realitzar el segon exercici (Prova pràctica) la qual cosa es comunica a
efectes que es donin per convocats/des. Els/les aspirants hauran de venir proveïts/des
del DNI. El Tribunal es constituirà el mateix dia a les 9:30 hores.
Cinquè.- Nomenar, com a membres del tribunal qualificador de les proves, les següents
persones:
President:
Titular: Sra. Míriam Tenas i Camps, funcionària d’habilitació estatal. Ajuntament
d’Argentona.
Suplent: Sra. Mireia Puigdollers Bourgeacq, Psicòloga. Ajuntament d’Argentona.
Vocals:
Titular: Sr. Esteve Aguilar Ramos, designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
Suplent: Sra. Miriam Ripoll Ruiz, designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
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Secretària (amb veu però sense vot):
Titular: Sra. Jessica Cano del Pozo, Tècnica de recursos humans. Ajuntament d’Argentona.
Suplent: Sra. Pepi Guerrero Martínez, Auxiliar administrativa de recursos humans.
Ajuntament d’Argentona.
Hi assistiran com a Tècnics Assessors en representació de la Direcció General de Política
Lingüística, les persones designades per la direcció del Centre de Normalització Lingüística
del Maresme.
Contra els membres del tribunal designat, els aspirants podran plantejar la recusació, si
s’escau, de conformitat amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
Sisè.- PUBLICAR la present resolució, d’acord amb les bases de la convocatòria a la seu
electrònica de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament.
A Argentona, a data de la signatura digital.
L’Alcalde
Eudald Calvo Català
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Titular: Sr. Francesc Xavier Roca Pigem, Arquitecte. Ajuntament d’Argentona.
Suplent: Sr. Josep Pérez Amatller, Enginyer de camins, canals i ports. Ajuntament de
Montornès del Vallès.
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