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ANUNCI 
 
En data 18 de desembre de 2018, la Comissió Tècnica d’Avaluació prevista a la base 
5 de les Bases reguladores de la concurrència per a la contractació d’un/a tècnic/a de 
turisme, aprovat per Decret de Presidència núm. 548/2018, de 27 de novembre de 
2018, s’ha reunit per a verificar que les sol·licituds presentades compleixen els 
requisits de la base 4a. i per a valorar els mèrits i la formació complementària dels 
aspirants.  
 
La Comissió ha acordat fer públic el següent:  
 
Primer. Declarar admeses les sol·licituds següents: 
 

XXX81412K 

XXX86898D 

XXX43392Z 

XXX48217M 

XXX40749Q 

XXX23341L 

XXX80288B 

XXX33509Z 

XXX87675G 

XXX30114F 

XXX70585E 

 
 
 
Segon: Declarar excloses la sol·licituds següents pels motius que s’indiquen: 
 

 MOTIU D’EXCLUSIÓ 

XXX96037J Manca Nivell C de català o equivalent 

XXX36406L Manca Titulació acadèmica requerida  

XXX99436S Manca Titulació acadèmica requerida 

XXX57720V 
Manca: 

Nivell C de català o equivalent i vida laboral 

XXX56699Z Sol·licitud presentada fora termini 
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Tercer: Fer pública la valoració dels mèrits aportats pels aspirants admesos amb el 
resultat següent: 
 

 Valoració de mèrits 

XXX81412K 1 

XXX86898D 1 

XXX43392Z 0 

XXX48217M 1,60 

XXX40749Q 0 

XXX23341L 8,15 

XXX80288B 0 

XXX33509Z 1,50 

XXX87675G 2 

XXX30114F 4,80 

XXX70585E 0 

 
D’acord amb la base 6.1., les persones aspirants que no han obtinguin un puntuació 
mínima de 4 punts queden excloses del procés. 
 
Quart. Convocar els/les aspirants admesos/es que d’acord la base 6.1, han obtingut 
una puntuació igual o superior 4 punts a la realització de l’entrevista personal el proper 
dijous 20 de desembre de 2018, a les 8:00 hores a la seu del Consell Comarcal.  
 
 
La secretària 
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