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ESTAT

1.- Gerent de Consorci Besòs Tordera. SIGNATURA PER CONFORMITAT 06/10/2022 13:35

SIGNAT
06/10/2022 13:35

ANUNCI

2022/2089
De conformitat amb el que s’estableix a clàusula 4 de les bases específiques del procediment selectiu per
proveir DOS LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A DEL CONSORCI BESÒS TORDERA MITJANÇANT
CONCURS OPOSICIÓ (BOPB de 12 de setembre de 2022), es publica la relació provisional d’admesos i
exclosos.
Admesos:
DNI
3*32*61* E
38*2*49* G
44*123*1 A
47*3**55 R
4*853*1* X
468*314* S
39*19**6 Q

Exclosos:
DNI
4*70*014* G
530*49*3 G
434*5*5*9 K

Observacions
(1)
(1)
(2)

(1) No s’acredita titulació requerida.
(2) Falta aportar CV.

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) i (3) son prerequisits de participació segons
les bases publicades la BOPB de 12 de setembre de 2022 (CVE 202210122912).

Les persones aspirants podran formular les oportunes al·legacions que consideri convenients en un termini
improrrogable de 10 DIES HÀBILS comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de
candidatures admeses i excloses. Podeu dirigir-les a: selecciopersonal@besos-tordera.cat
Un cop finalitzat el termini d’al·legacions i esmenes (10 dies hàbils) es publicarà la llista definitiva d’admesos
i el calendari del procés.

Granollers a 6 d’octubre de 2022.

