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EDICTE de l’Ajuntament de Tordera referent a l’aprovació provisional de la llista de persones
admeses i excloses del procés de selecció per crear una borsa de treball de Treballador/a Social,
es determina la data, hora i lloc de realització dels exercicis i es nomena el Tribunal Qualificador.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/1570, de data 3 de desembre, es va aprovar la llista provisional
de persones admeses i excloses en el procés de selecció per crear una borsa de treball de
Treballador/a Social, convocat per Decret d’Alcaldia núm. 2018/1373, de 29 d’octubre, que
s’insereix a l’annex 1 i es nomena el Tribunal Qualificador que quedarà composat tal i com es
determina a l’annex 2.
En virtut de l’establert per aquest mateix Decret, les proves es realitzaran el dia 13 de desembre
de 2018, a partir de les 15 hores, a l’ Àrea d’Ocupació (c. Camí Ral, 174).
Contra la llista provisional d’admesos i exclosos es podran presentar reclamacions en el termini
de cinc dies naturals, a comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci al Tauler d’anuncis
de la corporació i al web municipal www.tordera.cat . Si no se’n presenten, la llista provisional es
considerarà automàticament elevada a definitiva.
La publicació dels anuncis successius tindrà lloc al Tauler d’Anuncis de la corporació.
El que es publica per a general coneixement, a Tordera, a data de signatura electrònica
Així ho disposa i signa Marçal Vilajeliu Tresserras, el 5è tinent d’alcalde per delegació (DA
2016/1625), davant meu, Marc Brugat Carreras, secretari accidental.

CPISR-1 C MARÇAL
CPISR-1 C
VILAJELIU
DocumentMARC
signat BRUGAT
electrònicament
TRESSERRAS

CARRERAS
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ANNEX 1
LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CREAR
UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL
Persones admeses
DNI
xxxxx421X
xxxxx858A
xxxxx749Z
xxxxx261F
xxxxx908H
xxxxx111Z
xxxxx543C
xxxxx076T
xxxxx148K
xxxxx586E

Persones excloses
CAP

ANNEX 2
TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal Qualificador, que quedarà composat de la següent manera:
PRESIDENTA: Mar Julià Rodríguez, Coordinadora de Serveis Socials, o persona en qui delegui
VOCALS:
Mar Villegas Artau, tècnica d’Ocupació, o persona en qui delegui.
SECRETARI: Enric Navalpotro Gonzalez, Cap de RRHH, o persona en qui delegui.
Podrà assistir un representant del personal designat per la representació sindical, que actuarà amb
veu però sense vot.

Document signat electrònicament
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