Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament del Tribunal i
fixació de la data de la prova

A continuación s’informa de la llista provisional d’admesos i exclosos, nomenament del
tribunal i fixació de la data de la prova, d’acord amb el Decret 2019/159 de data 16 de
maig de 2019.
LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS
Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en les proves
selectives per constituir una borsa de treball per seleccionar la persona que ha
d’ocupar una plaça de personal funcionari interí, denominació “Arquitecte”, escala
Administració Especial, subescala Tècnic Superior, grup A1 de l’Ajuntament de
Montferri.
Admesos: (nom i cognoms i quatre xifres aleatories del DNI)
1. Lluís Andreu Martí ***0399**
2. Aurora Santallusia Fontova ***3334**
3. Alba Garcia Moya ***6027**
4. Antoni Bonnin Sebastià ***0299**
5. Montserrat Oliva Boada ***9925**
6. Sandra Núñez Malavé ***4211**
7. Manuel Frances Mogas ***2214**
8. Josep Batalla Saigi ***5297**
9. Adam Tugues Breysse ***5560**
10. Antonio Buades Vidal ***3307**
Exclosos:
Cap
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i
exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’ endemà de la publicació de
la present resolució al tauler d’anuncis i al Web municipal per formular reclamacions i
fer esmenes, i aportar documentació.
En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova
resolució.

NOMENAMENT DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ
Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’ acord amb la
composició que determinen les bases:

President/a
Titular: Sr. José Arjona Cruz de la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal de la
Diputació de Tarragona i com a suplent Sr. Francisco José Pueyo Gracia de la Unitat de
Secretaria Intervenció Municipal de la Diputació de Tarragona.
Vocals
Vocal titular: Sr. Jaume Mutlló Pàmies de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la
Diputació de Tarragona i com a suplent: Sr. Albert Jené Pla de la Unitat d'Arquitectura
Municipal de la Diputació de Tarragona.
Vocal titular: Sra. Ana Romeo Rech, Arquitecta de l’Ajuntament de Reus i com a
suplent, la Sra. Marta Garcia Anduiza, Arquitecta de l’Ajuntament de Reus.
Secretaria: serà exercida per un dels vocals designats.
Assessors: Titular Sra. Teresa Guasch Ventura, del Consorci per a la Normalització
Lingüísitca i com a suplent la Sra. Montse Cardo Josa del Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusarlos si concorre
alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre de règim del sector públic.
FIXACIÓ DATA DE LES PROVES
El tribunal qualificador s’ha de constituir a l’Ajuntament de Montferri el dia
19/06/2019 a les 8:45 hores.
Els aspirants que no han justificat els coneixements de llengua exigits a la convocatòria
són els següents:
No acreditació coneixement de llengua catalana exigit: (nom i cognoms i quatre xifres
aleatories del DNI)
1. Josep Batalla Saigi ***5297**
Per a la realització de la prova de coneixement de llengua catalana són convocats a
l’Ajuntament de Montferri el dia 19/06/2019 a les 08:45 hores.
La resta d’aspirants, són convocats per a la realització de la prova de coneixements
específics, la prova pràctica així com la valoració de mèrits i l'entrevista personal a
l’Ajuntament de Montferri el dia 19/06/2019 a les 10: 15 hores.
L’actuació dels aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament
s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra A.

Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’ anuncis i a la plana
web de la corporació. de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal
als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’ agost de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
L’Alcalde.
Jose Ruiz Marín

