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Relació d’actes derivats de la convocatòria de selecció de personal interí 1/2017, i de 

les seves bases, per constituir una borsa de treball d'Auxiliars de Gestió Tributària, 

grup de classificació C, subgrup C2, de l' ORGT. 

 

 

En relació a la convocatòria del procés selectiu esmentat, es fa públic, per a general 

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

 

 Anunci: convocatòria del procés selectiu i publicació de les seves bases: BOPB de 

07/06/2017. 

 

 Model d'Instància: Instància Borsa AGT's 

 

 Anunci: correcció de l’anunci de publicació del procés selectiu i de les seves bases:  
 

BOPB de 16/06/2017 
 

 Anunci: correcció de l’anunci de publicació del procés selectiu i de les seves bases:  
 

DOGC de 22/06/2017 

 
 

El termini per presentar instàncies serà fins el 12/07/2017  

 

 Anunci: nomenament a proposta de L'EAPC d'un vocal titular i d'un vocal suplent de 
l'òrgan seleccionador: 
 

BOPB de 02/08/2017 

 

 Anunci: canvi de nomenament d’un vocal titular de l’òrgan seleccionador. 
 

BOPB de 22/03/2018 
 

 Anunci: relació provisional d'aspirants admesos i exclosos: 

 

Relació Provisional admesos/exclosos 

 

 Anunci: relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos: 

 

Relació Definitiva admesos/exclosos 

 

  

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017010709.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017010709.pdf&1
http://orgt.diba.cat/documents/rrhh/INSTANCIABORSAAGT.pdf
http://orgt.diba.cat/documents/rrhh/PublicacioBOPBcorrecciobases.pdf
http://orgt.diba.cat/documents/rrhh/PublicacioDOGCcorrecciobases.pdf
http://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/2017.08.02_publicacio_bopb_designacio_vocals_eapc.pdf
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/5._2018.03.22_publicacio_bopb_canvi_vocal.pdf
http://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/anunci_admesos-exclosos_provisional.pdf#overlay-context=convocatories-i-resultats-dels-processos-de-seleccio-provisio-i-promocio-del-personal
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/anunci_admesos-exclosos_definitiu_0.pdf#overlay-context=convocatories-i-resultats-dels-processos-de-seleccio-provisio-i-promocio-del-personal
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/anunci_admesos-exclosos_definitiu_0.pdf#overlay-context=convocatories-i-resultats-dels-processos-de-seleccio-provisio-i-promocio-del-personal
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 Anunci: Convocatòria 1a fase procés selectiu 

 

Data i lloc 

 

 

 Anunci: Resultats 1a Fase procés selectiu i convocatòria per a la prova de coneixements de 

català:  

 

Resultats primera fase i convocatòria coneixements de català 

 

 

 Anunci: Resultats 2a Fase procés selectiu i termini per presentar Currículum Vitae i 

documentació relativa als mèrits. Termini màxim dia 25.06.2018 

 

Resultats segona fase i presentació CV i documentació mèrits 

 

 Anunci: Resolució convocatòria de personal interí 1/2017 

 

Relació d'aspirants integrants de la borsa de treball d'Auxiliars de Gestió Tributària i 

Resultats 3a fase del procés selectiu (valoració de mèrits). 

 
 

Barcelona, a 17 de juliol de 2018 

 

https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/6._2018.04.16_anunci_lloc_data_i_hora_1a_fase.pdf
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/7._2018.05.28_anunci_resultats_1a_fase.pdf
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/7._2018.05.28_anunci_resultats_1a_fase.pdf
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/8._2018.06.11_anunci_resultats_2a_fase_catala_0.pdf
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/8._2018.06.11_anunci_resultats_2a_fase_catala_0.pdf
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/9._2018.07.16_anunci_resultats_3a_fase_i_resolucio_convocatoria.pdf
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/9._2018.07.16_anunci_resultats_3a_fase_i_resolucio_convocatoria.pdf

