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PROCÉS SELECTIU ENGINYER MUNICIPAL PER PROGRAMA TEMPORAL 
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS 

 
 

Es dona publicitat de que l’alcalde, mitjançant Decret 2023/30, de 17 de gener de 2023, 
ha  resolt el següent: 
 
 

“La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2022, 
va aprovar les Bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs-oposició lliure, 
d’un/a Enginyer/a municipal per execució de projecte temporal, i creació de Borsa de treball.  El 
dia 1 de desembre de 2022 les bases es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
Posteriorment la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 de desembre 
de 2022 va aprovar la modificació de la base quarta, que feia relació la titulació oficia requerida. 
En la mateixa Junta de Govern es va acordar l’ampliació del termini de presentació d’instàncies 
i la nova publicació del text íntegre refós de les bases, que es van publicar al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el dia 22 de desembre de 2022. 
 
Les bases també es van publicar íntegrament al web de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló 
(http://lapalmadecervello.cat/processos-selectius).  
 

En el termini de presentació d’instàncies s’ha presentat  una única sol·licitud d’una persona que 
aspira a formar part del procés selectiu, i un cop examinats els requisits establerts en les 
bases, 
  

DISPOSICIÓ 
 

L’alcalde resol: 
 
PRIMER. Aprovar la següent llista provisional de persones admeses i excloses:  
 

Núm. Sigla Nom DNI Admès 

1 M.M.C. MARC 47908796A SI 

 
 
SEGON.- Exposar aquesta resolució a la pàgina web municipal, i concedir un termini de 5 dies 
hàbils perquè els aspirants que ho considerin oportú puguin interposar esmenes i reclamacions. 
Un cop fetes les esmenes, si és el cas, es publicarà novament de forma definitiva la llista 
d’admesos i s’indicarà la composició nominal del tribunal i la data, lloc i horari de celebració de 
les proves.” 
 

 
La Palma de Cervelló, 20 de gener de 2023. 
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