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ANUNCI ADMESOS, COMPOSICIÓ TRIBUNAL I CONVOCATÒRIA PROVES BORSA PERSONAL
DE REDACCIÓ I LOCUCIÓ 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 la relació provisional d’admesos i exclosos, amb obertura d’un termini
d’al·legacions i esmena, en el seu cas, de la causa d’exclusió, durant l’esmentat termini no s’ha
presentat cap escrit ni al·legació a l’efecte.
La relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses és la següent:
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

EXCLOSES
10. (...) .971-T
12. (...) .337-X
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El tribunal qualificador del procés selectiu, segons la composició establerta a la base sisena,
estarà format per les següents persones:
Presidenta:
Judit Gemma Espinosa Piazuelo
Vocals:
- Marta Montagut Calvó
- Núria Bea Solé
- Rosa Comes Casas
- Maria Teresa Ortega Sarlé
- Rosó Arimany Pérez
Secretari:
- Josep Suñé Expósito

Es realitza amb el present anunci la convocatòria per a la realització del primer exercici, la
prova teòrica, que tindrà lloc el proper dia 5 de febrer, a les 10 h., a la Sala d’actes de l’Institut
Municipal d’Educació de Tarragona (IMET), Avinguda Ramón i Cajal, 70, de Tarragona.
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