
 
 
 

 

Relació d’actes derivats de la convocatòria de selecció de personal 1/2015/a i 1/2015/b 

per a la constitució de les borses de treball de Tècnics Superiors, grup A, subgrup A1, 

als àmbits de gestió, inspecció i recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona i a l’àmbit de l’assessorament jurídic i la defensa judicial que 

es presta a la Direcció del Servei d’Assessoria Jurídica de l’ORGT 

 

 

En relació a la convocatòria dels processos selectius esmentats, es fa públic, per a general 

coneixement de les persones interessades, que s’han dictat els següents actes (veure links):  

 

 Anunci: convocatòria dels processos selectius i publicació de les seves bases: BOPB 

de 4.6.2015 i DOGC de 8.6.2015  

 

 Anunci: nomenament d’un vocal titular i d’un vocal suplent de l’òrgan seleccionador 

dels processos selectius 1/2015/a i 1/2015/b: BOP de 27.07.2015 

 

 Anunci: còmput dels terminis de la convocatòria i data prevista de realització de les 

proves de coneixements teòric-pràctics dels processos selectius: BOP de 27.07.2015 

 

• Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos i termini per presentar esmenes i/o 

possibles reclamacions (10 dies hàbils): Relació_Admesos_Exclosos_A1 

 

 Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos: Relació_definitiva_1-2015(a-b).pdf 

 

 Dates, hores i llocs de realització de la prova de coneixements teòric-pràctics prevista 

a la base cinquena (1ª fase): primera_prova 

 

 NOTA informativa relativa a la primera prova escrita: NOTA informativa (primera prova) 

 

 Anunci: canvi de nomenament del secretari titular: canvi nomenament secretari  

 

 Anunci: Resolució del procés selectiu de personal interí 1/2015/b: Resolució Procés 

selectiu 1/2015-b 

 

 Anunci: Resolució del procés selectiu de personal interí 1/2015/a: resolucio_proces_1-

2015a  

 

 Anunci: Pròrrogues Borses: Pròrrogues Borses 1/2015-a i 1/2015-b 

 

 

 Barcelona, a 11 de desembre de 2018 

  

 Pedro Sarrión Ortega 

 Director de Serveis de Recursos Humans 
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