ANUNCI RELACIÓ DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS SELECTIU GERENT I
REALITZACIÓ PROVA CATALÀ

El passat 18 de setembre de 2020 es va publicar anunci a la web de la Fundació Tarragona
Smart Mediterranean City, amb la relació provisional de les persones admeses i excloses en el
procés de selecció de gerent/a de l’esmentada Fundació i s’atorgà un termini de 5 dies naturals
per presentar al·legacions i completar la documentació que mancava.
Dins del termini establert, la persona amb número de DNI
documentació requerida.

***2189*W, ha aportat la

Per a aquells aspirants que no acreditaven disposar del nivell de suficiència de català C1 exigit
a les bases, s’establí el mateix termini de 5 dies naturals per aportar certificat acreditatiu. En
aquest termini, l’aspirant amb DNI ***9148*Q ha aportat novament el certificat presentat
inicialment que no és equiparable al nivell C1 i per tant, el Tribunal no el pot admetre.
Posats en contacte amb la direcció del Consorci de Normalització Lingüística de Tarragona,
s’ha concretat la data del dijous 1 d’octubre de 9 a 10.30 del matí, a les dependències de
l’Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, núm. 1, planta segona (sala Intervenció) per
realitzar la prova de català.
Es publica a continuació la relació definitiva de persones admeses i excloses:
NÚM. DE
DNI

RESULTAT

***7386*B

Admès

***2189*W

Admès

***9148*Q

Admès

***8691*K

Admès

***7219*Z

Exclòs

OBSERVACIONS
No ha acreditat nivell C1 de
català

No ha acreditat nivell C1 de
català

No disposa de cap de les
titulacions requerides a les
bases

Es convoca les persones aspirants amb DNI ***7386*B i ***9148*Q, a la realització de la
prova específica de català de nivell C1, de caràcter obligatori i eliminatori, el proper dia 1
d’octubre de 2020, a les 9 hores del matí, a les dependències municipals de l’Ajuntament de
Tarragona, situades a la plaça de la Font núm. 1, segona planta (Sala Intervenció) . Caldrà
presentar el DNI per efectuar la prova.
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