EDICTE
Relatiu a la rectificació d’error detectat a la llista definitiva de l’exercici tercer de la borsa de treball
d’auxiliars administratius/ves, per a cobrir futures contractacions de caràcter temporal de personal
laboral o funcionari de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell

Que el Tribunal s’ha reunit en data 23 de juliol de 2019, per tal d’esmenar l’error detectat al llistat definitiu de
l’exercici tercer, segons el següent:
“Que en l’anterior sessió es van efectuar en base a la resolució del decret 2019000262 de data 28 de juny de
2019, les correccions segons les indicacions de la resolució.
Que s’ha detectat un error en els llistats, ja que no s’han tingut en compte l’empat en la posició 40.
Que la base 6.1. diu: « Les persones aspirants que hagin superat l’exercici tercer, seran ordenades de major a
menor puntuació. Un cop ordenades només passaran al quart exercici les 40 persones aspirants millor
classificades. En cas d’empat a la posició 40, passaran a la següent prova totes aquelles persones empatades en
aquesta posició»
Que les aspirants en posició 41, 42 i 43 han quedat empatades a amb una nota de 7,875 amb la persona en
la posició 40.
Per tant,
Allà on diu:
“
Elias Llauradó, Sònia
Pons Bonet, Olga
Trillo Cabello, María
Angeles
“
Ha de dir:
“
Elias Llauradó, Sònia
Pons Bonet, Olga
Trillo Cabello, María
Angeles
“
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Reus, a la signatura electrònica d’aquest document
El Secretari general
Jaume Renyer i Alimbau

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/7/2019
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2019FA3120516CA3E4CC99C2698EB234BE5DB55FC4480723112237

