Relació d’admesos i exclosos i convocatòria de les proves del procés selectiu
d’un lloc de treball de tècnic/a jurídic/a, a jornada parcial, de la Fundació
Cardona Històrica

Tercer.- Atès que es vol variar la data fixada en la resolució de Presidència de data 24
d’agost de 2022 per a la valoració de mèrits de les persones aspirants (primera fase
del concurs) i de convocatòria de les persones aspirants per realitzar l’entrevista
personal i competencial, d’acord amb el previst a la base vuitena de les bases
reguladores del procés selectiu.
Quart.- En exercici de les competències atribuïdes com a president i d’acord amb
l’establert a l’article 23.d dels estatuts de la Fundació Cardona Històrica

RESOLC:

Primer.- APROVAR la llista definitiva d’aspirants ADMESOS/ES per prendre part de
les proves selectives, convocades per resolució de Presidència de data 20 de juliol de
2022, per a la provisió mitjançant concurs d’un lloc de treball de tècnic/a jurídic/a, a
jornada parcial, de la Fundació Cardona Històrica i la creació d’una borsa de treball per
al nomenament de personal interí i altres vacants de curta durada:
Registre
2022-E-RE-5
2022-E-RC-6

DNI aspirant
77740630D
44998286M

Català
EXEMPT DE CATALÀ
EXEMPT DE CATALÀ

No hi ha aspirants exclosos/es.
Segon.- ESTABLIR el dia 7 de setembre de 2022 com a data per a la valoració de
mèrits de les persones aspirants (primera fase del concurs) d’acord amb el previst a la
base vuitena.

RES

BRIGIDA MANAU VILA (2 de 2)
SECRETARIA
Data Signatura: 02/09/2022
HASH: 6f53d0ae531b72078632c623c79c75f2

Segon.- Atès que es va inadmetre a una de les persones aspirants i que s’ha
comprovat que correspondria la seva admissió, procedeix esmenar la llista de
persones admeses i excloses i exposar-la de nou al tauler d’anuncis de la pàgina web
de la Fundació Cardona Històrica.

Número: 2022-0003 Data: 02/09/2022

Primer.- Per resolució de Presidència de data 24 d’agost de 2022 es va aprovar,
d’acord amb la base quarta de la convocatòria, la llista provisional d’aspirants
admesos/es i exclosos/es per prendre part de les proves selectives, convocades per
resolució de presidència de data 20 de juliol de 2022, per a la provisió mitjançant
concurs d’un lloc de treball de tècnic/a jurídic/a, a jornada parcial, de la Fundació
Cardona Històrica i la creació d’una borsa de treball per al nomenament de personal
interí i altres vacants de curta durada.
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FERRAN ESTRUCH TORRENTS (1 de 2)
PRESIDENT
Data Signatura: 02/09/2022
HASH: d8c65cd68287412d5bb0ed6136670e34

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Tercer.- CONVOCAR a les persones aspirants per realitzar l’entrevista personal i
competencial, d’acord amb el previst a la base vuitena, d’acord amb la data i hora
següents:
Segona fase: entrevista personal i competencial
Dia: 7 de setembre de 2002
Hora: 9:00 hores.
Lloc: Sala de Formació de l’Ajuntament de Cardona (Pl. De la Fira, 1, 2ª planta).
Tots els aspirants acrediten el nivell de català requerit, de manera que no han de
realitzar la prova prevista a la base setena.
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RES

Ho mana i signa el President de la Fundació Cardona Històrica, Sr. Ferran Estruch i
Torrents, a Cardona, la qual cosa com a Secretària certifico.

Número: 2022-0003 Data: 02/09/2022

Quart.- PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’anuncis de la Fundació Cardona
Històrica.

