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ANUNCI
D’aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses al procés
selectiu d’urgència pel sistema de concurs-oposició per constituir una borsa de
treball d’arquitectes.
En data 23 de desembre de 2021, s’ha dictat decret d’Alcaldia 2021/490, que diu
textualment:
“Antecedents:
1. Per resolució d’alcaldia número 415 de 2 de desembre de 2021 es van aprovar les
bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu d’urgència pel
sistema de concurs-oposició per constituir una borsa de treball d’arquitectes.
2. Per resolució d’alcaldia número 440 de 13 de desembre de 2021 es va aprovar
l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds per participar al procés selectiu.
3. En data 20 de desembre de 2021 finalitzava el termini de presentació de sol·licituds
d’admissió al procés esmentat.
4. En seguiment del que estableix la base sisena reguladora d’aquest procés, correspon
aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació del motiu
d’exclusió, així com la determinació del tribunal, lloc, data i hora de començament de les
proves.
Fonaments de dret:
1. Bases reguladores del procés selectiu d’urgència pel sistema de concurs-oposició per
constituir una borsa de treball d’arquitectes, aprovades per resolució d’alcaldia número
415 de 2 de desembre de 2021.
2. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals.
3. Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
4. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
estableix l’atribució que exerceix l’Alcalde en aquesta competència.
D’acord amb el manifestat,
HE RESOLT
Primer: Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses al procés
esmentat, tal com es relaciona a continuació:
Referència Final NIF
MGC

236F

Català
Exempta

Castellà Admesa Motiu Exclusió
Exempta

SI
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JGG

698A

Exempta

Exempta

SI

APS

063Y

Exempta

Exempta

SI

MFN

952S

Exempta

Exempta

SI

BCG

089B

Exempta

Exempta

SI

ABP

051R

Exempta

Exempta

SI

AOM

823Y

Exempta

Exempta

SI

JCD

083R

NO Exempta

Exempta

NO

DGB

788A

Exempta

Exempta

SI

SIGNAT
23/12/2021 09:02

No disposa de la titulació requerida
a la convocatòria

Segon: Indicar que les persones aspirants disposen d’un termini de cinc dies naturals per
presentar possibles al·legacions a partir de l’endemà de la publicació de la present
resolució. Si no es presenten al·legacions dins d’aquest període o aquestes son
desestimades la llista provisional serà considerada definitiva a tots els efectes
Tercer: Designar com a membres del Tribunal Qualificador d’aquest procés a les persones
que es detallen a continuació:
PRESIDENT
Titular
Daniel Charles Quintanilla, Tècnic de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Collbató
Suplent
Paloma Moreno Valle, Interventora de l’Ajuntament de Collbató
VOCALS
Titular
Pilar Cervantes Vinuesa, Arquitecta de la Diputació de Barcelona
Suplent
Patricia Castro Lopez, Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Collbató
Titular
Josep Maria Torrents Abad, Arquitecte de la Generalitat
Suplent
Joan Torras Jareño, Arquitecte de l’Ajuntament de Pallejà
Titular
Jordi Esteban Español, Secretari de l’Ajuntament de Collbató
Suplent
Yolanda Pifarré Isern, Administrativa de l’Ajuntament de Collbató
La secretaria del Tribunal podrà recaure en un dels membres del Tribunal o en un
funcionari de la corporació, i en aquest darrer supòsit actuarà amb veu però sense vot.
Quart: Fixar l’inici del procés selectiu i convocar les persones aspirants admeses per a la
realització de la prova teòrico-pràctica al Casal de Cultura de Collbató, situat al Passeig de
Mansuet número 9, el dimarts dia 11 de gener de 2022 a les 9:30 hores.
Cinquè: Fixar el dia 12 de gener per la realització de les entrevistes de la fase de concurs,
on només es convocarà a les persones que hagin superat la fase d’oposició. Aquesta
convocatòria es farà el mateix dia 11 per correu electrònic o per telèfon, tal com indiquen
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les bases de la convocatòria, i podran fer-se de forma presencial o telemàtica en funció de
l’evolució de les mesures restrictives derivades de la pandèmia.
Sisè: Comunicar aquesta resolució a les persones que composen el Tribunal Qualificador.
Setè: Publicar aquesta resolució a l’e-Tauler i al Butlletí Oficial de la Provincia de
Barcelona.”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Collbató, a data de la signatura electrònica

Miquel Solà Navarro
Alcalde

