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ANUNCI 
 

En relació al procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí i en règim de personal 
funcionari a temps parcial, del lloc de treball d’enginyer/a municipal de l’Esquirol, mitjançant 
Resolució d’aquesta Alcaldia, núm. 119/2016, de 22 de setembre de 2016, s’ha acordat el 
següent: 
 
Primer.-  Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en el 
procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí i en règim de personal funcionari a temps 
parcial, del lloc de treball d’enginyer/a municipal de l’Esquirol. 
 

ADMESOS: 
 

Id Data i núm. de registre DNI Observacions 
1 20/05/2016 – 1272 .....526F Exempt prova de català 
2 02/06/2016 – 1368 .....103D Exempt prova de català 
3 06/06/2016 – 1442 .....811S Exempt prova de català 

 
EXCLOSOS: 

 
Cap. 

 
Segon.- Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord amb la 
composició que determinen les bases: 
 
PRESIDENT/A: 
Titular.-  Sr. Jaume Manau Tarrés, Secretari del Consell Comarcal d’Osona. 
Suplent.- Sr. Valentí Costa Casademunt, Tresorer del Consell Comarcal d’Osona. 
 
VOCAL 1: 
Sr. Jordi Tordera Vigas, Enginyer superior de la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament de Vic. 
 
VOCAL 2: 
Sr. Ramon Prat Molas, Enginyer superior de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
VOCAL 3 (EN REPRESENTACIÓ DE L’ESCOLA D’ADMINISTRAC IÓ PÚBLICA DE 
CATALUNYA) 
Titular.-  Sr. Pere Antentas Costa, Enginyer superior de la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament de Centelles. 
Suplent.- Sra. Laura Ruana Pavón, Enginyera superior dels Serveis Territorials del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
 
SECRETARI/A: 
Titular.-  Sra. Montserrat Carbassa i Pérez, funcionària de la subescala administrativa de 
l’Ajuntament de l’Esquirol. 
Suplent.- Sra. Montserrat Colom Estrada, funcionària de la subescala administrativa de 
l’Ajuntament de l’Esquirol. 
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Tercer.- Fixar el següent calendari per al procés selectiu: 
 
Fase 1: Exercici de coneixements de català: 
 
S’omet la realització d’aquesta fase, atès que tots els aspirants acrediten el nivell exigit en les 
bases de la convocatòria. 
 
Fase 2: Oposició – Prova pràctica: 
 
Dia: 5 d’octubre de 2016 
Hora: 10.00 hores 
Lloc: Ajuntament de l’Esquirol. C. Nou, 1 - 08511 L’Esquirol 
 
La durada màxima de la prova serà de dues hores i la puntuació màxima a atorgar serà de 10 
punts. Té caràcter eliminatori i per a superar-la caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 
La puntuació obtinguda per cada un dels aspirants serà publicada al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web municipal, juntament amb la valoració dels mèrits dels aspirants. Si el 
tribunal ho considera adient per a assegurar l’objectivitat, la racionalitat del procés selectiu i els 
requeriments funcionals del lloc de treball a proveir, es convocarà als aspirants  per a la 
realització d’una entrevista personal, cridant-se a aquests per ordre alfabètic del primer cognom, 
sense que aquesta fase tingui caràcter eliminatori. 
 
Quart.-  Publicar aquesta Resolució al tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal. 
Aquestes publicacions substitueixen la notificació a les persones interessades. 
 
Cinquè.- Contra aquesta Resolució d’admesos i exclosos, que és un acte dels que exhaureixen 
la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats 
Contenciós Administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
al de la seva publicació. 
 
L’Esquirol, 22 de setembre de 2016 
 
L’Alcalde 
 
 
 
 
Àlex Montanyà i Rifà 
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