EDICTE
Relatiu a la suspensió de la data de realització de l’exercici quart 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 en data 26 de juny de 2019, s’ha reunit el Tribunal de la Selecció i han adoptat els següents
acords:
«Que ahir en data 25 de juny de 2019 es va reunir aquest Tribunal per tal d’emetre
informe dirigit a la Presidència per a la resolució de la reclamació presentada per una de les
persones candidates contra l’exercici tercer (prova teòrica).
Que considerant que la resolució definitiva de Presidència, i la publicació de la mateixa
encara pot tardar alguns dies, i que això podrà comportar una modificació als resultats de
les persones candidates, i per tant, una modificació de la llista definitiva de les persones
que passen a l’exercici quart, aquest Tribunal ha acordat les següents mesures.
Primer.- Suspendre la següent prova:
Prova pràctica (de caràcter obligatori i eliminatori)
Dia i hora: Dijous dia 4 de juliol de 2019 a les 10:00
Lloc: IMFE Mas Carandell – Edifici aulari – Carrer Terol, 1 de Reus 43206
Consistirà en la realització d’una prova de caràcter pràctic relacionada amb el contingut del
temari.
Segon.- Publicar al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web de Mas Carandell aquesta
decisió i de manera complementària enviar un correu electrònic a totes les persones que es
van presentar a la prova.
Tercer.- Que la nova data de prova pràctica es publicarà juntament amb la resolució
definitiva de la reclamació i, si s’escau, la llista modificada de les persones que passen a
l’exercici quart.»

Reus, a la signatura electrònica d’aquest document
El Secretari per delegació
Josep Alberich i Forns
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