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ANUNCI ADMESOS I EXCLOSOS CONVOCATÒRIA BORSA PERSONAL DE REDACCIÓ I DE
LOCUCIÓ DE L’EMMCT

El Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona,
SA (EMMCTSA) va aprovar, en sessió de data 26 de setembre de 2019, les bases de la
convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la contractació laboral temporal de
personal de redacció i locució per l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de
Tarragona, SA, així com la convocatòria del procés.

Havent-se publicat l’anunci de la convocatòria i l’obertura del termini per a la presentació de
sol·licituds de participació en el procés selectiu, aquest termini ha finalitzat en data 20 de
desembre de 2019.

De la revisió de les sol·licituds i documentació presentada en resulta la següent llista de
persones aspirants admeses i excloses, segons ordre de presentació:

ADMESES
1. (...) .967-S
2. (...) .471-F
3. (...) .765-X
4. (...) .587-Y
5. (...) .174-S
6. (...) .521-H
7. (...) .438-L
8. (...) .337-J
9. (...) .964-Y
10. (...) .080-B
11. (...) .140-R
13. (...) .311-A
15. (...) .715-L
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EXCLOSES
10. (...) .971-T

Motiu: no haver acreditat / aportat el títol de grau i el nivell C1 de català
12. (...) .337-X

Motiu: no haver acreditat estar en possessió del permís de conducció tipus B

Les persones excloses disposen del termini de cinc (5) dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la publicació del present anunci a la seu electrònica per a esmenar, si s’escau, la causa
d’exclusió, i/o per aportar els documents que considerin oportuns.
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