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ANUNCI
Es posa en general coneixement que l’Alcaldia, en data 18 de febrer de 2022, ha dictat, entre d’altres, una
Resolució, la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
«Primer. Elevar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a la cobertura
d’una plaça d’arquitecta/-e, en règim d’interinatge, per acumulació de tasques, enquadrada dins l’escala
d’administració especial, sots escala tècnica, grup de classificació A, sots grup A1, a definitiva.
Segon. Modificar els membres del Tribunal Qualificador que es constituirà per valorar el procés selectiu, el
qual estarà integrat pels següents membres:
 President:
 Titular: Sra. Marta Molins Paronella
 Suplent: Sra. Montserrat Moncho i Sala
 Vocals:
 Titular : Sra. Assumpció Massaguer Ferrer
 Suplent: Sra. Flora Haro Velasco
Titular: Sr. Maurici Sadurní Sans
Suplent: Sra. Laura Barbera Fanci

 Secretària titular, amb veu però sense vot:
 Titular: Sra. Elena Sanmartín Navarro
 Suplent: Sra. Ana M. Calvo Serrano
Tercer. Convocar els membres del Tribunal qualificador de les proves per a la seva constitució en el lloc ,
dia i hora següents:
Lloc: Centre Innova. Carrer Torres Quevedo, 16, Pineda de Mar.
Data: 28 de febrer de 2022
Hora: 9h
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Quart. Convocar els/les aspirants admesos/es per dur a terme el primer exercici del procés selectiu
corresponents a la fase d’oposició, de conformitat amb la base específica vuitena reguladora del procés
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selectiu, en la data, hora i lloc següents:

- Prova teòrica (primer exercici): dia 28 de febrer de 2022, a les 9’30 hores, al C/Torres Quevedo, 16, (a
l'edifici Innova), de Pineda de Mar.
Cinquè. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin coneixement i procedir a
la seva publicació en el tauler d’edictes de la Seu electrònica de la Corporació la qual cosa substitueix la
notificació personal als interessats tal com es desprèn de l’article 42 de la Llei 39/2015, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.»
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