
 

  

 

 

  

 

ANUNCI 

Modificació composició dels membres de l’òrgan de selecció i data primera prova 

borsa arquitectes. 

 

 

 

Davant la manca de quòrum necessari per constituir l’òrgan de selecció,  per decret d’alcaldia 

de data 29 de juny de 2018 s’ha resolt:  

 

“1.-Modificar el nomenament de les persones que han de formar l’òrgan de selecció de la 

borsa convocada d’arquitectes, aprovat per decret 2018/951 de data 11 de juny de 2018, i 

publicat al BOPB de 13 de juny de 2018, doncs on diu: 

  

“2-Vocals../.. Titular: Sr. Lluís Estefanell Jara Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació, Direcció de Serveis i suplent la Sr. Manuel Fernández Alvarez, Àrea 

d’obres i serveis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, designats per l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya amb actuació a títol individual sense ostentar-ne 

la representació.” 

 Ha de dir....  : 

2-Vocals../.. Titular: Sra. Marta Gómez Enrich Departament de Territori i Sostenibilitat  i 

suplent el Sr. Victor Alegrí Sabater del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 

Hisenda, designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya amb actuació a 

títol individual sense ostentar-ne la representació 

 

2.- Convocar l’òrgan de selecció, per a la realització de la primera prova, el dia 5 de juliol de 

2018 a les 9:30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Riera Bisbe Pol, 8, 1a 

planta d’Arenys de Mar. 

 

3.- Convocar a les persones aspirants admeses, el dia 5 de juliol  de 2018 a les 11:00 hores a la 

Sala de Plens de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Riera Bisbe Pol, 8 d’Arenys de Mar, per a la 

realització de la primera prova; per la qual cosa hauran d’aportar el seu DNI. 

La qual cosa es fa públic per a general coneixement i efectes adients.  

 

La qual cosa es fa públic per a general coneixement. 

 

Arenys de Mar, 29 de juny de 2018 

  

L’Alcaldessa  

Annabel Moreno Nogué 


