EDICTE
Relatiu al Decret núm. 2020000160, de data 30 de juny de 2020, pel qual s’aprova la llista
provisional de persones admeses i excloses, l’ordre d’actuació i la composició del Tribunal
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:
«Atès que ha acabat el termini de presentació d’instàncies, que estableix la base quarta de la
convocatòria per a 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 CVE2020-03122 de data 8 de juny de 2020.
Atès que s’ha examinat la documentació presentada per les persones interessades 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 i
l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
He resolt:
Primer.- Aprovar la llista provisional de les persones admeses i excloses, segons es reprodueix
a continuació:
Declaració de persones admeses:
Cognoms, Nom

Nivell C

Azuara Garcés, Nerea

Exempt/a

Chaves Maqueda, Miriam

Exempt/a

Diez Garcia, Laura

Exempt/a

Ferré Pau, Marc

Exempt/a

Gros Parada, Anna

Cal fer prova

Marco Pérez, José Maria

Exempt/a

Martí Mas, Mario

Exempt/a

Rodríguez Padilla, Ana Belén Cal fer prova
Sánchez Monterroso, Laura

Exempt/a

Vega Calcerrada, Daniel

Exempt/a

Vidal Méndez, Albert

Exempt/a
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Declaració de persones excloses:
Cognoms, Nom

Motiu exclusió

Duran Ruiz, Beatriz

No acredita titulació requerida segons base
3a.

Sanchez Estarita, Carlos Eduardo

No acredita titulació requerida segons base
3a.

Diaz López, Maria Lluïsa

No acredita titulació requerida segons base
3a.

Abelló Bravo, Maria

No acredita titulació requerida segons base
3a, ni carnet de conduir

Gallisà Mestre, Sara Mria

No acredita titulació requerida segons base
3a.

Josa Méndez, Jaume

No acredita carnet de conduir

Segon.- S’estableix un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
llista perquè es puguin esmenar els defectes d’admissió.

Tercer.- La data d’inici i l’hora del començament dels exercicis, es publicarà juntament amb la
llista definitiva de persones admeses i excloses.

Quart.- L'ordre d'actuació dels/les aspirants, un cop realitzat el sorteig, serà iniciant les crides i
convocatòries per la lletra del primer cognom J.

Cinquè.- La composició del Tribunal:
Presidenta: Maria Aragonès Vellvé
Substituta presidenta: Misericòrdia Guardià Motlló
Vocal: Carme Jiménez Hurtado
Substituta de vocal: Josefa Folch Mogrobejo

Vocal: Núria Valls Fosas
Substituta de vocal: Pilar Llauradó Mas
Vocal: Àngels Bosque Ripoll
Substituta de vocal: Yolanda Aparisi Pifarré
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Vocal i Secretària: Montserrat Viladés Sànchez
Substituta de vocal i secretària: Presentación Martínez Martínez»

Reus, a la data de signatura d’aquest document
El Secretari PD
Josep Alberich i Forns
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