
 

 

 
 

A N U N C I 
 
 
Exp. 2019/142  
 
De conformitat amb l’apartat 4t. de les bases del concurs oposició de selecció per a la cobertura mitjançant contracte 

d’interinitat  DE DOS LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A DEL CONSORCI BESÒS TORDERA, es publica la 

relació provisional d’admesos; tribunal qualificador i data de les proves. 
 
Admesos: 
 

DNI Observacions 

464**424 D  

381**697 J  

469**167 X  

441**128 Q  

405**925 J  

093**527 V  

435**268 M  

479**744 K  

482**524 T  

480**123 H  (1) 

435**476 C  

530**149 F (1) 

415**364 R  

388**700 G  

437**280 E  

478**128 R  

467**658 W  

479**239 T (1) 

521**875 R  

415**598 Q  

200**108 S  

468**743 B  

521**965 A  
  
 
(1) No han acreditat disposar del nivell “C” de llengua catalana, es podrà acreditar dins del període d’al·legacions, en 

cas contrari hauria de realitzar la prova de català, que es farà en la mateixa data i hora de la convocatòria. 
 
 
. 
 



                                                                             
 

Pàgina 2 de 2 

 

Tribunal qualificador: 
 

- President: Sr. Ivan López Martínez 
- Vocals:  

o Sra. Mercè Fernàndez Cuerva 
o Sr. Pere Aguiló Martos 
o Sr. Manel Ramal Mata 

 
 
Actuarà com a secretaria del tribunal la  vocal Sra. Mercè Fernàndez Cuerva. 
 
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. 
 
Podeu dirigir-les a : consorci@besos-tordera.cat 
 
El tribunal resoldrà les al·legacions  amb caràcter previ a la convocatòria. 
 

La prova s’assenyala pel proper dia 7 de juny de 2019 a les 11:00 hores, amb la següent estructura (2): 

 
11:00 a 11:10 Acreditació de candidats 
11:10 a 12:10 Prova teòrica temari comú 
12:10 a 12:20 Descans 
12:20 a 13:20 Prova exercicis pràctics temari específic 

13:25 a 14:25 Prova Llengua Catalana(3)  

 
 

(2) Aquesta planificació subjecte a canvis 
 
(3) En cas que cap candidat necessiti realitzar la prova es donarà per acabada la fase 
 
La prova tindrà lloc a la seu del Consorci Besòs Tordera, a l’avinguda Sant Julià, 241, 08403 de Granollers. 
 
Per accedir a la prova serà necessari acreditar la identitat dels candidats mitjançant DNI/NIE. 
 
Qualsevol canvi de data, es notificarà personalment a cada un dels aspirants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Solà i Rovira 
Gerent 
 
 
Granollers, 21 de maig de 2019 
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