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ADMINISTRACIÓ LOCAL
ALTRES ORGANISMES
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA MAS CARANDELL
EDICTE pel qual es fa pública l'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses i la
composició del tribunal de selecció relatiu al procés de selecció, mitjançant concurs oposició en torn de
promoció interna, d'una plaça de tècnic/a superior de la plantilla de personal laboral de l'Institut Municipal
de Formació i Empresa Mas Carandell (ref. TS3_2018).
Mitjançant Decret de Presidència núm. 2022000318, de data 6 de setembre de 2022, s'aprova la llista
provisional de persones admeses i excloses, i la composició del tribunal de selecció relatiu al procés de selecció
mitjançant concurs oposició en torn de promoció interna, per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic/a
superior de la plantilla de personal laboral de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell (Ref.
TS3_2018), segons els següent:

“ Atès que ha acabat el termini de presentació de sol·licituds, que estableix la base cinquena de les bases
específiques que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició en torn de promoció interna,
per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic/a superior de la plantilla de personal laboral de l'Institut
Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell (Ref. TS3_2018), aprovades pel decret número 2021000400 de
data 27 de desembre de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) número
CVE2021-11476 de data 29 de desembre de 2021, i l'extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) del dia 26 de maig de 2022, CVE DOGC-A22139176-2022, modificades pel Decret de Presidència
número 2022000228 de 10 de juny de 2022, publicades al DOGC de 23 de juny de 2022 CVE DOGC A22167002-2022, al BOPT de 27 de juny de 2022 CVE 2022-05479.
Atès que s'ha examinat la documentació presentada per les persones interessades i d'acord amb el que
disposen les bases de l' esmentada convocatòria, i vist l'article 78 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, que
aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals i l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

he resolt:

Primer.- Aprovar la llista provisional de les persones admeses i excloses, segons es reprodueix a continuació:
Declaració de persones admeses:

Cognoms, Nom
Viladés Sànchez, Montserrat

Extracte DNI (4a a 7a posició) Llengua catalana Llengua castellana
***9028**

Exempta

Exempta

Declaració de persones excloses:
No n'hi ha

Segon.- S'estableix un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta llista perquè
es puguin esmenar els defectes d'admissió.
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Tercer.- La data d'inici i l'hora del començament dels exercicis, es publicarà juntament amb la llista definitiva
de persones admeses i excloses.

Quart.- La composició del Tribunal:
Presidenta: Montserrat Pagès Pallisé
Substituta presidenta: Presentación Martínez Martínez
Vocal: Membre designat/da per l'Escola d'Administració Pública
Substituta de vocal: Membre designat/da per l'Escola d'Administració Pública
Vocal i Secretària: Josep Alberich i Forns
Substituta de vocal i secretària: Marc Sabaté Mercadé
Assessora al tribunal: Montserrat Esteve Masip

A les sessions del tribunal es comptarà amb l'assistència del comitè d'empresa, qui delegarà a una persona i
una substituta la qual podrà assistir a les sessions amb veu i sense vot.”

Reus, 15 de setembre de 2022

P. d.
Josep Alberich i Forns
Secretari

(22.258.087)
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