Expedient: 477/2021 Procés selectiu per l'accés a 2 places d'auxiliar administratiu/va
Assumpte: Admesos i exclosos provisionals

DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 151/2021
Vist que de conformitat a la base setena de la convocatòria per a l’accés, mitjançant

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

concurs oposició, de dues places d’auxiliar administratiu/va, grup de classificació C2,
i l’adscripció als llocs de treball d’auxiliar administratiu/va de comptabilitat i d’auxiliar
administratiu/va d’OAC i urbanisme, i prèvia comprovació de la documentació
presentada pels aspirants, procedeix aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos
juntament amb la composició del tribunal.
RESOLC:
PRIMER.- Declarar admesos en la convocatòria als/les aspirants següents:
Registre entrada

DNI

3688/2021

****0956*

3703/2021

****9332*

3705/2021

****8388*

3931/2021

****7310*

3941/2021

****2796*

3669/2021

****1935*

3686/2021

****6923*

3736/2021

****7349*

3858/2021

****0371*

3943/2021

****5722*

SEGON.- Declarar exclosos en la convocatòria als/les aspirants següents: cap.
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TERCER.- Designar com a membres del tribunal a les persones següents:
President

Josep Rovira Sadurní

Suplent de president

Pilar Edo Atarés

Secretari i vocal

Maica Roca Solà

Suplent de Secretari i vocal

Fina Sanchez Rovira

Vocal

Tayla Lopez de la Rosa

Suplent de vocal

Teresa Cunillera Girona

Vocal

Eva Codina Pujols

Suplent de vocal

Laura Goula Colomer

Vocal de l’EAPC
Suplent de vocal de l’EAPC
QUART.- Convocar als aspirants admesos el dia 21 de juliol de 2021 a les 9:00 h a la
casa consistorial, carrer de la Vila, núm. 45 de Taradell, per la celebració de la primera
prova de la oposició. Un cop valorada la primera prova, els/les aspirants que l’hagin
superat, realitzaran la segona prova de la oposició. Es preveu que el mateix dia 21 de
juliol de 2021, un cop valorada la primera prova escrita, els/les aspirants que l’hagin
superat, realitzin la segona prova escrita pràctica.
No es permet l’ús de textos escrits normatius o comentats ni es permet l’ús d’elements
electrònics durant la realització dels exercicis.
Els aspirants que hagin superat la fase de la oposició seran convocats per realitzar
l’entrevista personal per mitjà de resolució publicada a la página web municipal.
CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web municipal: www.taradell.cat i al
taulell de la corporació.
Taradell, 1 de juliol de 2021.
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