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ANUNCI

LLISTA

DEFINITIVA

PERSONES

ADMESES

I

EXCLOSES

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU LLOC DE TREBALL GERENT DE
L’EMMCT, DESIGNACIÓ TRIBUNAL I INICI PROVES

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.
Havent-se publicat anunci de la llista provisional d’admesos i exclosos, un cop
revisada la documentació presentada per la persona exclosa, en resulta que aquesta
no ha acreditat el compliment del requisit que li mancava, motiu pel qual la llista
provisional de persones admeses i excloses passa a ser definitiva.
ADMESES
(...) .943-K
(...) .977-L
(...) .169-G
(...) .891-D
(...) .519-P
EXCLOSES
(...) .920-V
Motiu: no estar en possessió de la titulació requerida

El Consell d’Administració de l’EMMCT, SA, en sessió de data 1 de juliol de 2020, va
acordar designar la composició del tribunal qualificador corresponent a la selecció del
lloc de treball de gerent tal i com es detalla a continuació:
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Titulars:
✓ Sra. Paula Varas, presidenta de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació
de Tarragona, SA
✓ Sra. Laia Quílez Esteve, professora de Comunicació Audiovisual de la URV
✓ Sra. Rosa Comes, tècnica del Departament de Comunicació de l’Ajuntament de
Tarragona.
✓ Sra. Núria Pallarès Martí, vicesecretària general de l’Ajuntament de Tarragona
✓ Sr. Ferran Figueras, tècnic de l’Agrupació d’Empreses Municipals de Tarragona,
AIE
Suplents:
✓ Sra. Núria Bea Solé, tècnica del Departament de Premsa de l’Ajuntament de
Tarragona
✓ Sra. Marta Montagut Calvo, professora agregada del Departament d’Estudis de
Comunicació Audiovisual de la URV

Tots els aspirants admesos han acreditat estar en possessió del certificat de nivell de
suficiència de llengua catalana (certificat C1) o superior de la Direcció general de
Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents, considerant-se aptes
segons les bases.
Segons la base sisena. B), els aspirants hauran de redactar un pla estratègic a 5 anys
per a una emissora municipal de ràdio, iniciant-se a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci el termini de 15 dies hàbils per a la seva presentació. El pla estratègic
s’haurà de presentar al Registre general de l’Ajuntament de Tarragona, situat a
l’OMAC (Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana), Rambla Nova 59 de Tarragona.
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