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Acta núm. 1 
 

A Collbató, 14 de gener de 2016  
 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ  
 
A la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Collbató essent les 9:00 hores, es reuneixen la sra. Pilar 
Ferrer Garrido, la sra. Mònica Bermúdez Mosquera. Disculpen la seva absència el Sr. Juan Manuel 
Orbegozo Arruti i el sr. Francesc Liñan Garrés, als efectes d’iniciar el procés selectiu de convocatòria 
d’un 02/2015 per cobrir mitjançant interinatge per projecte, a jornada complerta, un lloc de treball de 
tècnic/a mig de gestió, havent estat publicades les Bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 7/12/2015 i la publicació d’admesos i exclosos al Butlletí oficial de la Província de 
Barcelona de 30/12/2015. 
 
Per la present jornada esta establert el següent or dre del dia : 
 

- Identificació dels membres de l’òrgan selectiu assistents i comprovació dels requisits de 
professionalitat. 

- Declaració de no concorre en ells cap causa d’abstenció o recusació. Es posa a disposició 
dels membres de l’òrgan selectiu la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos. 

- Constitució de l’òrgan selectiu, per aquells membres no afectats per cap causa d’abstenció. 
- Concreció del desenvolupament del procés selectiu. Acordar les qüestions generals sobre el 

desenvolupament del procés selectiu. 
- Entrega de la llista de candidats, instàncies, documentació acreditativa i relació de mèrits. 

 
Atès que existeix quòrum suficient, es procedeix a la constitució del tribunal, 
 
Els assistents s’identifiquen i la seva presència és acreditada mitjançant designacions. 
 
La Sra. Pilar Ferrer Garrido, funcionària de carrera designada per Alcaldia. 
El Sr. Juan Manuel Orbegozo Arruti, tècnic superior en Recursos Humans designat per la Diptuació 
de Barcelona. 
La Sra. Mònica Bermúdez Mosquera, tècnica mitja de l’Ajuntament de Collbató, designada per 
Alcaldia. 
 
Tots ells declaren no concórrer en cap de les causes d’abstenció o recusació. 
 
Es constitueix tot seguit el Tribunal, que queda compost conforme la base sisena de la convocatòria i 
acordant els membres components designar secretària del tribunal la Sra. Joana Miñarro Remohy, 
funcionària de carrera adscrita al lloc de Directora de Serveis. 
 
Presidenta: Pilar Ferrer Garrido 
Vocals: Juan Manuel Orbegozo Arruti i Mònica Bermúdez Mosquera 
Secretària: Joana Miñarro Remohy 
  
Es posa a disposició dels membres del Tribunal còpia de les bases i de la llista provisional i definitiva 
dels admesos i exclosos. 
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I, sense més assumptes, essent les 9.30 hores, s’aixeca la sessió quedant el Tribunal convocat per al 
proper dia 18 de gener de 2016, a les 10:00 hores. 
 
 
 
 
 
La presidenta     Vocal         
Sra.Pilar Ferrer Garrido                 Sr. Juan Manuel Orbegozo Arruti  
 
 
 
 
 
 
 
Vocal       Secretària  
Sra. Mònica Bermúdez Mosquera   Sra. Joana Miñarro Remohy 
 
 
  


