RELACIÓ INICIAL DE CANDIDATURES ADMESES I EXCLOSES PER A LA CONVOCATÒRIA DE
CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A POLIVALENT AL PATRONAT
MUNICIPAL DE MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Vist les bases reguladores de la convocatòria aprovades per Resolució de Vicepresidència de 13 de
gener de 2021, publicades al BOPT CVE 2020-00300 de data 26 de gener de 2021.
Atès que finalitzat el termini previst per a la presentació de sol·licituds de participació, tal hi com
estipulen les bases del procés selectiu serà el Gerent del Patronat de Mitjans de Comunicació aprovar
la relació de candidats admesos i exclosos d’acord amb el contingut de la base cinquena
En conseqüència,
S’acorda,
PRIMER.- Aprovar la relació de les persones aspirants considerades admeses al procés selectiu:

DNI*
***6696**
***1271**
***8784**
***1359**

SEGON.- Aprovar la relació de les persones aspirants excloses i el motiu de l’exclusió:
DNI

Manca acreditar requisit mínim de formació

***3252**
***5561**

X
X

Els aspirants declarats no admesos tenen comptant el dia d’avui 3 dies hàbils per a presentar les
esmenes corresponents a partir del dia de la publicació de la present relació.
TERCER.- Tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

President: Ricard del Amo Tomàs, Gerent del P.M. de Mitjans de Comunicació
Vocal 1: Assumpta Llop Vallespí, Coordinadora de TV del P.M. de Mitjans de Comunicació
Vocal 1:Estrella Botello Jaramillo, Cap de redacció ràdio del P.M. de Mitjans de Comunicació
Secretari/a: Sergi Macip Simó, tècnic del Departament de recursos humans de l’Ajuntament
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

QUART.- Dia, hora i lloc de les proves del procés selectiu:

Dia: dijous 11/02/2021
Hora: A les 09:00 h
Lloc: El procés selectiu tindrà lloc a la Sala Ferrer Malet de la Casa de Cultura a
l’Hospitalet de l’Infant
https://goo.gl/maps/RJ7KbXxXha7eAchp8
CINQUÈ.- De conformitat amb les bases de la convocatòria, aquesta resolució es publicarà a web
municipal: www.vandellos-hospitalet.cat, substituint la notificació als interessats, de conformitat amb el
que disposa la normativa vigent en matèria de règim jurídic de les administracions publiques i el
procediment administratiu comú.
SISÈ.- Donar compte d’aquesta relació als membres del Tribunal, al Departament de recursos
humans i al representant dels treballadors.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a 8 de febrer de 2021.

