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DOCUMENT

1.- Montserrat Freixa Costa (TCAT) (Presidenta del tribunal), 23/11/2021 19:31
2.- Julita La Haba Plans (AUT) (Secretària del tribunal), 24/11/2021 13:03

ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
RECURSOS HUMANS
Núm Exp:X2021003658

EDICTE

RESULTAT PROVISIONAL DE LA FASE DE CONCURS DEL PROCÉS SELECTIU
PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE DIRECTOR/A DEL MUSEU DE LA
TORNERIA DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, EN RÈGIM DE PERSONAL
LABORAL FIX.

Expedient número: X2021003658
Es fa públic per al general coneixement el resultat provisional de la valoració de mèrits
del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de director/a del Museu de la Torneria,
en règim de personal laboral fix, de conformitat amb l’acta del tribunal núm. 3/2021 de
data 23 de novembre de 2021.

AJUNTAMENT DE TORELLO
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Podeu comprovar l’autenticitat del document a la Seu
Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

NOM
VERDAGUER REIG, GERARD

DNI
CODIFICAT

A)

***3276**

B)

C)
0,125

D)

TOTAL
0,125

En relació a la segona fase del concurs, entrevista personal, de conformitat amb les
bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria, que estableixen que l’òrgan de
selecció podrà decidir no realitzar aquest exercici en funció del desenvolupament del
procés selectiu, el tribunal acorda no realitzar la segona fase atès que no resulta
rellevant per al resultat del procés.
En el termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte, la
persona aspirant pot presentar davant el tribunal les reclamacions que consideri
oportunes contra el resultat provisional de la fase de concurs.
En cas de no presentar-se al·legacions, els resultats esdevindran definitius i el tribunal
proposa el Sr. Gerard Verdaguer Reig per a ser contractat en règim de personal laboral
fix per ocupar la plaça de director/a del Museu de la Torneria.
Contra els actes del tribunal es pot interposar recurs d’alçada davant l’alcalde en el termini
d’un mes des de la publicació d’aquest edicte.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

