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ANUNCI
Exp. 2019/244
De conformitat amb l’apartat 4t. de les bases del concurs oposició de selecció per a la cobertura mitjançant
Contracte de interinitat fins a cobertura definitiva de plaça d’acord BASES DE LA
CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A PEL
DEPARTAMENT DE LABORATORI. Exp.2019/244 , es publica la relació provisional
d’admesos i exclosos; tribunal qualificador i data de les proves.
Admesos:

DNI
53.*69.1*9 – F
77.*21.5*3 – A
41.*78.0*7 – B

Exclosos:
DNI
47.*85.5*5 – W
45.*96.4*4 – D
43.*59.2*8 – M
77.*20.3*0 – J

Tribunal qualificador:

-

APROVAT
19/06/2019 17:58

President :Albert Solà i Rovira
Vocals:
o Montserrat Marco Gonzalo
o Pere Aguiló Martos
o Antoni Hierro Medina
o Manel Ramal Mata

Actuarà com a secretari/a del tribunal Montserrat Marco Gonzalo
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Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de 10
dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i
excloses , a través del correu electrònic consorci@besos-tordera.cat indicant l’expedient de referència
2019/244.
La prova s’assenyala pel proper dia 2 de juliol de 2019 a les 11:00 hores, a la seu del Consorci Besòs
Tordera, a l’avinguda Sant Julià, 241, 08403 de Granollers.
Qualsevol canvi de data, es notificarà personalment a cada un dels aspirants.
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