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Expedient: 749/2022 Procés selectiu per l’estabilització d’una plaça d’arquitecte/a de la plantilla de
l’Ajuntament de Taradell
Assumpte: Admesos definitius

DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 230/2022
Visat l’establert a la base cinquena de les Bases i convocatòria que regeixen el procés
selectiu per l’estabilització d’una plaça d’arquitecte/a, personal funcionari, grup A1, de
la plantilla de personal de l’Ajuntament, mitjançant concurs de mèrits, incloses en
l’Oferta Publica d’Ocupació de l’any 2022 per estabilització de l’ocupació temporal de
l’Ajuntament de Taradell, publicada al BOPB de data 16 de maig de 2022 i al DOGC
núm. 8668 de 16 maig de 2022, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.
Vist que prèvia comprovació de la documentació presentada pels/les aspirants no es
proposa l’exclusió de cap aspirant i per tant procedeix aprovar la llista d’aspirants
admesos i exclosos definitius.
RESOLC:
PRIMER.- Declarar admesos definitivament en la convocatòria als aspirants següents:
Núm.
ordre
1

Registre
entrada
4565/2022

Nom i cognoms

Núm. DNI

Laura Padrós Tortadès

****406G

2

4782/2022

Laia Molist Pujadas

****984Z

3

4907/2022

Carina Ibáñez Vidal

****664D

4

4908/2022

Albert Jané Playà

****782D

5

4913/2022

Arnau Tubert Campà

****755C
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SEGON.- Declarar exclosos definitivament en la convocatòria als/les aspirants
següents: cap.
TERCER.-.- Designar com a membres del tribunal a les persones següents:
CÀRREC
President
Secretari/a i vocal
Vocal EAPC

TITULAR
Josep Rovira Sadurní
Tayla López de la Rosa

SUBSTITUT/A
Pilar Edo Atares
Rosa Martínez Costa

QUART.- Convocar el tribunal el dia 28 de setembre de 2022 a les 11:00 hores a la
Casa Consistorial, al carrer de la Vila 45 de Taradell, per valorar els mèrits presentats
pels aspirants admesos definitivament.
CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució al taulell d’anuncis del web municipal de
www.taradell.cat.
Taradell, 9 de setembre de 2022.
M. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 9/9/2022 12:28:06

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 9/9/2022 12:23:37
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