ANUNCI RELACIÓ PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS SELECTIU GERENT
El Patronat de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, actualment en procés de canvi
de denominació a Fundació Tarragona Cultura i Coneixement, en sessió de 28 de juliol de 2020,
va aprovar les bases per a la selecció del lloc de treball de gerent i va designar els membres del
tribunal qualificador.
El tribunal qualificador, presidit per la Sra. Núria Pallarès Martí, per delegació del director de la
Fundació, Sr. Jordi Fortuny Guinart, i amb els vocals designats Sr. Néstor Cañete García i la
Sra. Carme Baiget i Solé, actuant aquesta última també com a secretària del tribunal, en sessió
de data 15 de setembre de 2020, ha efectuat la revisió de les sol·licituds de participació al procés
selectiu presentades dintre del termini establert a l’efecte, així com de la documentació relativa
al compliment de requisits, determinant la següent relació provisional d’admesos i exclosos:
NÚM DE
DNI

RESULTAT

MOTIU D’EXCLUSIÓ

***7386*B

Admès

-

***7219*Z

Exclòs

No disposa de cap de les titulacions
requerides a les bases

***2189*W

Exclòs

No aporta acreditació del grau d’ADE
que esmenta al currículum
No aporta còpia del DNI

***9148*Q

Admès

-

***8691*K

Admesa

-

El candidat amb DNI ***2189*W haurà d’aportar, si vol ser admès, l’acreditació de disposar del
grau d’ADE, tal com ell mateix indica en el seu currículum, i una còpia del seu DNI, en el termini
de 5 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest llistat, a la web de la
Fundació.
Els aspirants amb DNI ***7386*B i ***9148*Q hauran d’aportar certificat acreditatiu del nivell de
suficiència de llengua catalana exigit a les bases (C1), en el termini de 5 dies naturals, comptats
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest llistat a la web de la Fundació. Aquests certificats
han de presentar-se de forma electrònica a l’adreça administracio@tarragona.cat.
En cas de no aportar aquest certificat de català en el termini indicat, es convocarà els aspirants
per realitzar una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori, que es qualificarà com a
apte o no apte. La qualificació de no apte suposa l’eliminació del procés selectiu, tal com es
recull en les bases reguladores.
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