En virtut de l’establert per aquest mateix Decret, les proves s’iniciaran el dia 27 de febrer de 2018, a
partir de les 9 hores, a l’ Àrea d’Ocupació (c. Camí Ral, 174), amb la prova de coneixements de la llengua
catalana. La prova teòrica es realitzarà el mateix dia a partir de les 11 hores.

https://bop.diba.cat
Data 14-2-2018

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 BOPB i 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.

Pàg. 1-2

Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/158, de data 6 de febrer, 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 d’Administració
General (TAG) en la modalitat de personal funcionari i a temps complet, convocat per Decret d’Alcaldia
núm. 2017/1747, d’1 de desembre, 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.

CVE 2018005880

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 d’Administració General (TAG) en la
modalitat de personal funcionari i a temps complet, es determina la data, hora i lloc de començament
dels exercicis i es nomena el Tribunal Qualificador.
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La publicació dels anuncis successius tindrà lloc al Tauler d’Anuncis de la corporació.

En dóna fe
La secretària

Marçal Vilajeliu Tresserras

Marta Portella Nogué

B

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

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El que es publica per a general coneixement, a Tordera, 8 de febrer de 2018.
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Motiu d’exclusió
Manca titulació acadèmica requerida
Manca pagament de taxa
Manca titulació acadèmica requerida
Manca titulació acadèmica requerida

Data 14-2-2018

CVE 2018005880

DNI
xxxx0901T
xxxx8531R
xxxx5701J
xxxx9434C

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANNEX 2
TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal Qualificador quedarà composat de la manera següent:
Presidenta titular:
Presidenta suplent:

Marta Portella Nogué, secretària municipal
Roser Bellera Aranda, arquitecta municipal

Vocal titular: Joan Carles Gelabert Canelles, tècnic designat per la D. G. d’Administració Local
Vocal suplent: Juan Antonio Rodríguez Molina, tècnic designat per la D. G. d’Administració Local
Vocal titular: Cristina Calle Sanz, tècnica designat per l’EAPC.
Vocal suplent: Fernando Cabello Bergillos, tècnic designada per l’EAPC.
Secretari titular:
Secretària suplent:

Enric Navalpotro González, Cap de RR.HH.
Glòria Prunera Tresserras, auxiliar administratiu de RR.HH.

Podrà assistir un representant del personal designat per la representació sindical, que actuarà amb veu
però sense vot.

2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

B

DNI
xxxx2080A
xxxx7153 J
xxxx7571G
xxxx1677A
xxxx1606K
xxxx7862R
xxxx0259C
xxxx8123K
xxxx2094S
xxxx7575T
xxxx4176D
xxxx3932 L
xxxx8714Z
xxxx6777F
xxxx0259P
Xxxx5632G

Persones excloses
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Persones admeses
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ANNEX 1
LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS DE
SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE TECNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG)
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