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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 cobrir una plaça de Tècnic/a d’Empreses i
emprenedoria i una plaça de Tècnic/a d’Inserció laboral en la modalitat de personal laboral i
a temps parcial, es determina la data, hora i lloc de realització de les entrevistes i es nomena
el Tribunal Qualificador.
Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/945, de data 9 de juliol, es va aprovar la llista provisional de
persones admeses i excloses en el procés de selecció per a la cobertura d’una plaça de Tècnic/a
d’Empreses i emprenedoria i una plaça de Tècnic/a d’Inserció laboral en la modalitat de
personal laboral i a temps parcial, convocat per Decret d’Alcaldia núm. 2018/775, de 5 de juny,
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 17 de juliol de
2018, a partir de les 10 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 deu 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, 9 de juny de 2018.

CPISR-1 C
MARC BRUGAT
CARRERAS

Ho disposo
El 5è tinent d’alcalde
per delegació (DA 2016/1625)

En dóna fe
El secretari accidental,

Marçal Vilajeliu Tresserras

Marc Brugat Carreras

CPISR-1 C MARÇAL
VILAJELIU
TRESSERRAS
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ANNEX 1
Llista de persones admeses i excloses del procés de selecció d’una plaça de Tècnic/a
d’Empreses i emprenedoria
Persones admeses
DNI
xxxx2205B
xxxx9593K
xxxx8506C
xxxx5991A
xxxx6400W
xxxx1301Q
xxxx3529H
xxxx8704W
xxxx8021D
xxxx8682D
xxxx3905Y

Persones excloses
Cap

Llista de persones admeses i excloses del procés de selecció d’una plaça de Tècnic/a
d’Inserció laboral
Persones admeses

Persones excloses

DNI
xxxx3905Y
xxxx4945Z
xxxx8704W
xxxx3255Z
xxxx8081S
xxxx8021D
xxxx6758L
xxxx8682D
xxxx8254H
xxxx3542Q
xxxx4874H

Cap

ANNEX 2
TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal Qualificador, que quedarà composat de la següent manera:
PRESIDENTA: Raquel Garcia Garcia, tècnica de Promoció Econòmica, o persona en qui delegui
VOCALS: Mar Villegas Artous, 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.
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