Expedient: 155/2020 Convocatòria Plaça TAG
Assumpte: Decret admesos i exclosos definitius i composició del tribunal

DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 237/2020

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Finalitzar el termini de presentació de possibles reclamacions, al·legacions o esmenes
a la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es per prendre part en el
procés selectiu per cobrir una plaça de Tècnic/a d’Administració General, mitjançant
concurs oposició, i vist la documentació presentada per els/les aspirants.
RESOLC:
Primer.- Declarar admesos/es definitivament en la convocatòria de referència als/les
aspirants següents:
Sol.licitants admesos
Tayla López de la Rosa
Francesc Joel Reguant Escarrà
Josep Gascón Castillo
David Alburquerque Sánchez
Joel Mañas Serra
Mireia Coll Prat
Montserrat Royo Serradell
Segon.- Declarar exclosos/es definitivament en la convocatòria de referència als/les
aspirants següents:
Núm. DNI

Motiu exclusió

****7401V Manca el certificat dels coneixements de català nivell C1 compulsat
Manca presentar l’Annex 1 i l’Annex 3 I manca justificar el pagament dels
drets d’examen
Manca presentar l’Annex 1 i l’Annex 3, manca presentar el currículum,
****5740C manca el certificat dels coneixements de català nivell C1 compulsat,
manca el títol exigit compulsat i manca justificar el pagament dels drets
d’examen
****5683Z

CVE: 20200-06279-22791-66155

****7516D Manca el certificat dels coneixements de català nivell C1 compulsat
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Tercer.- Designar com a membres del tribunal de la convocatòria de referència a les
persones següents:
President/a: Josep Rovira Sadurní i com a suplent Rosa Martínez Costa
Vocals:
1.- Concepció Vila València i com a suplent Francesc Ortiz Amat
2.- Laura Goula Colomer i com a suplent Valentí Costa Casademunt
3.- Pilar Edo Atares i com a suplent Núria Arranz Albó
4.- Eva Vilarrubí Mármol, en representació de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya (EAPC) i com a suplent Isaac Morist Tirado en representació de l’EAPC.
Cinquè.- Convocar als/les aspirants admesos/es el dia 13 de gener de 2021 a les
8:30 hores, a la Casa Consistorial, C/ de la Vila núm. 45 de Taradell, per la celebració
de la primera prova escrita teòrica. Es preveu que el mateix dia 13 de gener de 2021,
un cop valorada la primera prova escrita, els/les aspirants que l’hagin superat, realitzin
la segona prova pràctica.
Es permet l’ús de textos escrits normatius no comentats per la realització del cas
pràctic. No es permet l’ús d’elements electrònics durant la realització dels exercicis.
Sisè.- Exposar aquesta resolució a www.taradell.cat i al taulell de la corporació.
Taradell, 17 de desembre de 2020.
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