DECRET DE PRESIDÈNCIA

54/19

Atès el decret de presidència 49/2019 de data 7 d’octubre, mitjançant el qual es van aprovar
les bases i convocatòria per a la constitució d’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.
Atès que les bases es van publicar al BOPT número 2019-09242 de data 18 d’octubre i van
estar exposades al públic al tauler físic del Consorci del Teatre Bartrina i al web:
http://www.teatrebratrina.cat
Vistes les sol·licituds presentades per les persones aspirants a aquesta plaça.
Per tot l’exposat anteriorment, HE RESOLT:
Primer.- APROVAR, la llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació dels
motius d’exclusió.
Per tal de donar compliment a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de
Dades i garantia dels drets digitals, (LOPDGDD) es publiquen només 4 xifres numèriques i la
lletra del DNI/NIE.
Les posicions numèriques són, quarta, cinquena, sisena i setena del DNI de cada aspirant.
Llistat admesos/es:
DNI
***6947*B
***7006*J
***0758*N
***2208*C
***9598*R
***3040*L
Persones admeses que han de fer la prova de nivell B1 de Català:
DNI
***0244*H
***8531*T

Llistat d’exclosos:
No n’hi ha
Segon.- Vist l’establert a l’article 78 del Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del Personal al Servei dels Ens Local, es concedeix un termini de 10
dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació en el tauler físic del Consorci del

Teatre Bartrina i al web: http://www.teatrebratrina.cat, per a esmenes i possibles
reclamacions.
La llista provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’una nova publicació, si en el
termini de deu dies hàbils no s’hi presenten reclamacions.
Tercer.- Nomenar el tribunal de la selecció que estarà format per les següents persones:
President/a:
Titular:
Suplent:

Núria Moragues Morillas
Albert López Company

Vocals:
Titular:
Suplent:

Benji Gèrich Jiménez
Mariona Prunera Badia

Titular:
Suplent:

Soledad Pascual Díaz
Anna Belen Sánchez Monterroso

Quart.- Convocar els/les aspirants que no han acreditat el nivell B1 (suficiència) de Català a
fer-ne la prova el dia 29 de novembre de 2019, a les 9:00 hores, a les dependències del
Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea Miquel Ventura, ubicat al carrer de l’Àliga, 1 de
Reus, amb el DNI i un bolígraf.
Cinqué.- Les dates de realització dels següents exercicis es comunicaran el mateix dia 29 de
novembre, juntament amb la publicació dels resultats de les proves de nivell de català,
mitjançant edicte que estarà exposat en el tauler físic del Consorci del Teatre Bartrina i al
web: http://www.teatrebratrina.cat
Ho mana i signa el president del Consorci del Teatre Bartrina, a la ciutat de Reus.
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