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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR
AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL D’ENGINYER/A TÈCNIC/A, DE
L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE
MAR
A Cabrera de Mar, a dos quarts de deu del dia vint-i-nou d’abril de dos mil vint-i-dos es
reuneix telemàticament l’òrgan de selecció encarregat de valorar les proves del procés de
selecció d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a amb caràcter interí i constitució de borsa de
treball, mitjançant procediment de concurs oposició lliure, segons les bases aprovades per
la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 2 de març de 2022 i publicades en el
Butlletí Oficial de la província de Barcelona de dat 10 de març de 2022, al tauler d’anuncis
de l’ajuntament i a la seu electrònica municipal.
Assisteixen els següents membres del tribunal:
-

President: Joan Casademont Portell, Enginyer de l’Ajuntament de Vilassar de Mar

-

Vocals:
Oriol Martin Ventura, Enginyer de l’Ajuntament d’Argentona.
Enric Velilla Calvo, a designació de l’EAPC tècnic superior de riscos i
enginyer tècnic industrial

-

Secretària: Immaculada Sanfeliu Parrado, Cap de l’Àrea de Serveis Generals.

Assisteix el Sr. Ramon Vilà Bot, Cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Cabrera de
Mar, com assessor.
Es declara constituït formalment l’òrgan de selecció i es recorda als seus membres que la
data de realització de la prova pràctica (segona prova) serà el dia 9 de maig de 2022 a
les 10.00 hores del matí, a la Sala Nova, plaça de l’Ajuntament número 3, i la tercera
prova, supòsit pràctic el dia 23 de maig de 2022 a les 10.00 hores del matí, a la Sala
Nova, plaça de l’Ajuntament número 3.
Es dona per acabada la constitució del tribunal a un quart d’onze del matí i es redacta
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aquesta acta, que un cop llegida i trobada conforme, és signada per tots els membres de
l’òrgan de selecció, juntament amb mi, la secretària, que en dono fe.
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