CONVOCATÒRIA
PER A COBRIR EL LLOC DE TREBALL DE GERENT DE L'EMPRESA ESPIMSA
Per part de la Presidència d’ESPIMSA, notifica en data 28 de novembre de 2019 la següent
informació pública:
" Per part de la Presidència d’ESPIMSA, en execució de l’acord del Consell d’Administració
del passat 9 d'octubre, es procedeix a la convocatòria del concurs per a la provisió del lloc
de treball de Gerent de l'Empresa ESPIMSA.
El Termini de presentació d'instàncies va finalitzar el dia 13 de novembre de 2019.
D'acord amb el que disposen les bases pel que fa als requisits i a l'admissió de les persones
aspirants, a la vista de les sol·licituds presentades.
En conseqüència, la Presidència d'Espimsa, fent ús de la delegació conferida per el Consell
d'Administració de data 9 d'octubre de 2019, resol:
Primer.- Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses en el procés selectiu de la
gerència d'ESPIMSA, segons el següent detall:
Alcoceba Borràs, Josep Lluis
Lifante Jordà, Jesús
Milà Zaragoza, Daniel
Saldaña Buesa, Francesc
Segon.- Convocar les persones aspirants admeses definitivament per tal de realitzar la
prova relativa a la Fase 3: entrevista personal:
Dia: 5 de desembre de 2019
Lloc: Oficines d'ESPIMSA, Passatge cobos 4, Tarragona 43001
Hora: a les 12 hores
Tercer- Publicar a la web d’ESPIMSA i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona
aquest anunci a l’efecte de notificació a les persones aspirants admeses definitivament. Les
persones que no hi compareguin, fins i tot per raons de força major, seran definitivament
excloses del procés selectiu.
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