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ANUNCI ADMESOS I EXCLOSOS LLOC DE TREBALL GERENT DE L’EMMCT
El Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de
Tarragona, SA (EMMCT), en sessió de data 27 de febrer de 2020, va aprovar les
bases per a la selecció del lloc de treball de gerent, així com la convocatòria per a la
seva provisió.
En data 16 de març de 2020 es va publicar l’anunci de la convocatòria i les bases al
Butlletí Oficial de la Província.
La disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19, va establir la suspensió dels terminis dels procediments que tramitin les
entitats del sector públic.
El Consell d’Administració de l’EMMCT va acordar, en sessió de data 30 d’abril de
2020, la continuació del procés selectiu del càrrec de gerent de l’empresa, a l’empara
del que disposa l’apartat 4 de la disposició addicional tercera del RD 463/2020, per
considerar-se indispensable per al funcionament bàsic dels serveis.
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 va
finalitzar en data 28 de maig de 2020.
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
(...) .943-K
(...) .977-L
(...) .169-G
(...) .891-D
(...) .519-P
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EXCLOSES
(...) .920-V
Motiu: no estar en possessió de la titulació requerida

La persona exclosa disposa del termini de cinc (5) dies naturals 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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