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CONVOCATÒRIA 
PER A COBRIR EL LLOC DE TREBALL DE RESPONSABLE DEL SERVEI DE 

COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA D'ESPIMSA. 
 
Per part de la Gerència d’ESPIMSA, notifica en data 26 d'Agost de 2020 la següent 
informació pública: 
 
 " Per part de la Gerència d’ESPIMSA, en execució de la resolució de gerència del passat 27 
de juliol de 2020, es procedeix a la convocatòria del concurs per a la provisió del lloc de 
treball de Responsable del servei de Comunicació interna i externa d'ESPIMSA, de durada 
indeterminada. 
 
El Termini de presentació d'instàncies va finalitzar el dia 17 d'Agost  de 2020. 
 
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 Gerència 
d'Espimsa, fent ús de la delegació conferida per el Consell d'Administració de data 9 de juny 
de 2020, resol: 
 
PRIMER: Aprovar la següent relació provisional de persones admeses i excloses per a 
cobrir el lloc de treball de Responsable del servei de Comunicació interna i externa  
d'ESPIMSA, (la relació be donada amb els tres últims números i lletra dels DNI de cadascun 
dels aspirants): 
 
ADMESES 
*...612-C *...441-J *...493-F *...873-K *...944-J *...889-F 
*...089-L *...879-Y *...964-Y *...863-P *...121-J *...054-J 
*...572-H *...580-Q *...608-M *...470-E *...913-C *...265-x  
 
EXCLOSES 
*...752-J. Motius: No reuneix una de les condicions exigides, estar en possessió del carnet 
de conduir nivell B 
 
SEGON: Publicar a la pàgina web d’ESPIMSA, la llista provisional de les persones admeses 
i excloses provisionalment. Les persones excloses podran esmenar les causes d’exclusió o 
presentar la documentació que considerin necessària, en el termini de 3 dies hàbils a 
comptar des de la publicació d’aquest anunci. En altre cas, la llista provisional esdevindrà 
definitiva. 
  
S'adjunta la llista amb dia i hora per les entrevistes personals dels aspirants. 
 
La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 
Tarragona, 26 d'Agost de 2020 

Gerència  d'Espimsa 
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