
 

 

A N U N C I 
 
Exp. 2020/410 
 
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 DEL BESÒS I CREACIÓ DE 
BORSA DE TREBALL, es publica la relació provisional d’admesos: 
 
 
ORDRE D’ENTRADA SOL·LICITUDS DNI OBSERVACIONS 

1  47**75**0N   

2  45**14**8K   

3  47**11**7Q   

4  47**60**6T  (1) 

5  38**49**5V   

6  45**71**5N  (2) 

7  43**75**9Q   

8  35**45**9N   

9  47**75**0Q   

10  47**97**1F  (3) , (4) 

11  47**88**5K   

12  48**78**8N  (1) , (4) 

13  46**66**2Z  (1) 

14  03**85**9K   

15  47**07**7D   

16  47**99**6E   

17  47**32**9T  (4) 

18  52**40**4G  (1) , (4) 

19  47**29**0J   

20  46**45**7R   

21  38**05**2K   

22  21**27**Z   

23  52**48**R   

24  47**89**E  (1) 

25  46**20**L   

26  48**60**A   

27  44**12**Q   

 
  
(1) Falta acreditar el nivell C de Català 
(2) Falta aportar la instància de la sol·licitud (annex II) 
(3) Falta aportar el CV 
(4) Falta aportar la vida laboral 
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Nota I: Es podrà acreditar el nivell de català 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. 
 
Nota II: La presentació de la documentació referida als punts (2), (3) i (4) són prerequisits de participació segons les 
bases publicades al BOPB CEV2020148756 de 15 de juliol de 2020.  
 
Tribunal qualificador: 
 

- President: Albert Solà i Rovira 
- Vocals:  

o Ivan López Martínez 
o Pere Aguiló Martos 
o Manel Ramal Mata 

 
Actuarà com a secretari/a del tribunal un treballador/a del Consorci. 
 
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. 
 
Un cop finalitzat el termini d’al·legacions (10 dies hàbils) es publicarà la llista definitiva d’admesos, així com la data i 
estructura de la convocatòria, prevista per a la primera quinzena del mes de setembre de 2020. 
 
Granollers, 7 d'agost de 2020 
 
 
 
 
 
Albert Solà i Rovira 
Gerent 


