Expedient: e-717/2021 Procés selectiu promoció interna plaça administratiu/va C1
Assumpte: Decret admesos i exclosos provisionals

DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 140/2021
Vist que de conformitat a la base quarta de la convocatòria de promoció interna per a
l’accés, mitjançant concurs oposició, d’una plaça d’administratiu/va, personal laboral,
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grup C1, de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Taradell, i prèvia comprovació
de la documentació presentada pels aspirants, procedeix aprovar la llista d’aspirants
admesos i exclosos provisionals juntament amb la composició del tribunal.
RESOLC:
PRIMER.- Declarar aspirants admesos en la convocatòria de referència als aspirants
següents:
DNI

****1716*

SEGON.- Designar als membres del tribunal de la convocatòria de referència a les
persones següents:
President

Josep Rovira Sadurní

Suplent de president

Pilar Edo Atarés

Secretari i vocal

Tayla López de la Rosa

Suplent de Secretari i vocal

Teresa Cunillera Girona

Vocal

Eva Codina Pujols

Suplent de vocal

Francesc Ortiz amat

Vocal

Maria Carme Seuma Blancafort

Suplent de vocal

Josefina Sánchez Rovira

Vocal de l’EAPC
Suplent de vocal de l’EAPC

CVE: 20210-06281-20612-12386

QUART.- Atorgar el termini de 10 dies naturals per tal de formular les al·legacions i
presentar la documentació que es cregui convenient a partir de la publicació d’aquesta
resolució a la pàgina web municipal: www.taradell.cat.
CINQUÈ.- Si no es presenten al·legacions en el termini de 10 dies naturals des de la
publicació a la pàgina web municipal, la llista provisional s’entendrà elevada a
definitiva, sense necessitat de nova publicació, de conformitat a la base quarta.
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SISÈ.- Convocar als aspirants admesos el dia 8 de juliol de 2021 a les 09:00 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.
SETÈ.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web municipal: www.taradell.cat i al
taulell de la corporació.
Taradell, 21 de juny de 2021.
M. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell
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