EDICTE
Mitjançant decret núm. 2020000180, de data 22 de juliol de 2020, s’aprova la
llista definitiva de persones admeses i excloses de la borsa de treball de
tècnics/ques mitjans/es d’emprenedoria, per a cobrir futures contractacions
de caràcter temporal de personal laboral o funcionari de l'Institut Municipal
de Formació i Empresa Mas Carandell:
“Vist el decret número 20200000160 de data 30 de juny de 2020, pel qual s'aprova
la llista provisional de persones admeses i excloses de la selecció d'una Borsa de
Treball de tècnics/ques mitjans/es d 'emprenedoria de l' Institut Municipal de
Formació i Empresa Mas Carandell, aprovades pel decret número 20200000120 de
data 26 de maig de 2020, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
número CVE 2020-03122 de data 8 de juny de 2020.
Atès que ha finalitzat el termini de 10 dies hàbils per a l'esmena de deficiències,
d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Atès que s'ha examinat la documentació presentada pels/les interessats/ades i
d'acord amb el que disposen les bases de l'esmentada convocatòria, i vist l'article
78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats locals.
He resolt:
Primer: Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses, segons es
reprodueix a continuació:
Declaració de persones admeses:
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Declaració de persones excloses:

Segon: Convocar als candidats admesos, segons es detalla, a la realització del
tercer exercici, a l' edifici d'aules de l' Institut Municipal de Formació i Empresa
"Mas Carandell", C/Terol, 1 de Reus, al qual hauran de venir provistos amb el DNI i
la mascareta.
L'aspirant que no s'hi presenti serà exclòs/a del procés selectiu.

Reus, a la data de signatura electrònica d’aquest document

EL SECRETARI GENERAL
Jaume Renyer Alimbau
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