DECRET DE PRESIDÈNCIA 162/2017
En compliment del que es preveu a les bases reguladores de la convocatòria per a la selecció i provisió
com a funcionari interí d’un Enginyer /a Tècnic/a mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, i la
creació d’ una borsa d’aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal a l’àrea de
territori, aprovades pel Ple celebrat el dia 10 de juliol de 2017 i publicades al BOPB 18 de juliol de 2017
i a la pàgina web del Consell Comarcal.
Atès que el termini de presentació de sol·licituds de participació ha finalitzat el dia 7 d’agost de 2017
d’acord al que estableixen les Bases de la convocatòria. Vist que durant l’esmentat termini s’han
presentat 9 sol·licituds de participació en el procés de selecció referenciat.
D’acord amb l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’ Organització Comarcal de Catalunya, i l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre les
atribucions de l’Alcalde-President de la Corporació, i en virtut de l’acord del Ple del Consell Comarcal
del Moianès de 10 de juliol de 2017,
RESOLC,
Primer. Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció i provisió
d’un Enginyer /a Tècnic/a mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, i la creació d’una borsa
d’aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal
ADMESOS
DNI

ADMÈS

Exempt
prova
Català

OBSERVACIONS Esmena de documents
Segons base 5, manca presentar la documentació acreditativa
de l’experiència professionals que s’al·legui per a la seva
valoració a la fase de concurs.

1 29195589X

SÍ

SÍ

2 77312677V

SÍ

SÍ

3 77615232F

SÍ

SÍ

4 43396800D

SÍ

NO

5 77301787Y

SÍ

NO

6 46783973H

SÍ

SÍ

7 33944281F

SÍ

SÍ

8 39358101H

SÍ

NO

9 39374786M

SÍ

SÍ

EXCLOSOS
Cap

Manca aportar l’informe “de la vida laboral” i la documentació
acreditativa de l’experiència professionals que s’al·legui per a
la seva valoració a la fase de concurs.

Segons base 5, manca presentar la documentació acreditativa
de l’experiència professionals que s’al·legui per a la seva
valoració a la fase de concurs.

SEGON.- Nomenar al Tribunal qualificador del procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball
d’un Enginyer /a Tècnic/a:
 Presidenta: Sra. Esther Morancho Farré. Tècnica Superior, enginyera, adscrita a l’Oficina
d’activitats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de
Barcelona.
Suplent: Joan Balanyà Galimany, tècnic superior, enginyer, adscrit a l’Oficina d’activitats de la
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.
 Secretària: Sra. Montserrat Bacardit Albets. Tècnica jurista del Consell Comarcal del Moianès.
Suplent: Jaume Miró Herms. Secretari del Consell Comarcal del Moianès.
 Vocals:
Sr. Aleix Cervantes López. Enginyer Industrial municipal de l’Ajuntament de St. Fruitós de
Bages.
Sr. Jaume Viure Ribas. Cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal del
Vallès Oriental
Suplent: Francesc Mesas Moreno. Tècnic de l'Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell
Comarcal del Vallès Oriental
TERCER.- Convocar als membres del Tribunal qualificador per la seva constitució
o Dia: Dijous 19 d’octubre de 2017
o Hora: a les 8:30h del matí
o Lloc: c/ Joies 11-13. 08180 - Moià
QUART.- Convocar als aspirants a la realització de les proves de les què consta el procés selectiu:
Prova de Català:
 Dia: Dijous 19 d’octubre de 2017
 Hora: a les 8:30h del matí
 Lloc: C/ Joies 11-13 . 08180 - Moià
Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’ hora assenyalats seran definitivament
exclosos del procés selectiu.
Prova teòrica i prova pràctica:
 Dia: Dijous 19 d’octubre de 2017
 Hora: a les 10:00h
 Lloc: C/ Joies 11-13 – 08180 Moià
Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats seran definitivament
exclosos del procés selectiu.
CINQUÈ. Fer pública aquesta resolució a la pàgina web i al taulell d’anuncis del Consell Comarcal del
Moianès i concedir un termini de 5 dies hàbils per a que els interessats que han presentat la
sol·licitud amb defectes esmenables puguin esmenar-los.
SISÈ. Donar compte d’aquest decret al proper Ple que es celebri.
Ho mana i signa el President del Consell Comarcal del Moianès, a la data de signatura del present
decret.
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