EDICTE
Atès que ha finalitzat el termini per la presentació d'al·legacions de les proves selectives
convocades per a aquest Consorci per crear una borsa de treball d’auxiliar tècnic/a de
comeses diverses de la plantilla de personal laboral del Consorci del Teatre Bartrina per a
substitucions o necessitats de caràcter temporal, resoltes les mateixes i vist el que diuen
les bases de la convocatòria i la reglamentació aplicable, S’HA RESOLT:
Primer.- Aprovar la llista definitiva de les persones admeses i excloses que estarà
exposada en el tauler físic del Consorci del Teatre Bartrina i al web:
http://www.teatrebratrina.cat.
Per tal de donar compliment a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es publiquen només els tres últims
números i la lletra del DNI/NIE.
Persones admeses que han de fer la prova de nivell B1 de Català:
Cap

Persones admeses exemptes de Català i Castellà:
DNI
588N
613R

Persones excloses:
Cap

Segon.- Nomenar el tribunal de la selecció que estarà format per les següents persones:
President/a:
Titular:
Suplent:

Núria Moragues Morillas
Benji Gèrich Jiménez

Vocals:
Titular:
Suplent:

Albert López Company
Maria Vidal Costa

Titular:
Suplent:

Soledad Pascual Díaz
Anna Belen Sánchez Monterroso
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Tercer.- Es convoca als/les aspirants a presentar-se el dia 18 de setembre de 2018 a les
10:00 hores a les dependències del Consorci del Teatre Bartrina, a la Plaça del Teatre, 1
(Reus), a la sala de reunions de la quarta planta, amb el DNI, per tal de fer el segon
exercici (prova de coneixements pràctics) i un cop finalitzat aquest exercici i un cop feta la
valoració, els aspirants que superin la prova amb una puntuació mínima de 5 punts
passaran a fer el tercer exercici, consistent en una entrevista personal.

Reus, 20 de juliol de 2018
La secretària delegada
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