CONVOCATÒRIA PER PROVEIR EL LLOC DE TREBALL D’UN/A CAP DEL
DEPARTAMENT TÈCNIC D’ESCENA DEL CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA

LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES
Del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, llista provisional de candidats/es admesos i exclosos a provisió
d’un lloc d’un/a Cap del Departament Tècnic d’Escena del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra..
D’acord amb la Base 4 de la convocatòria, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es fa
pública la llista provisional de persones admeses i excloses i el calendari del procés de selecció.
La llista provisional d’aspirants admesos i exclosos és la següent:

Candidats/es admesos/es:

DNI/NIE
***4949**
***6641**
***8691**
***6452**

Candidats/es exclosos/es:

DNI/NIE

Estat

***8091**
***8484**
***6806**
***4009**

Exclòs
Exclòs
Exclòs
Exclòs

Motiu
exclusió
*1
*2
*2
*3

Motius d’exclusió:
-

*1. Motiu d'exclusió: manca acreditar la documentació acreditativa d’acord amb els requeriments
(titulació)

-

*2. Motiu d'exclusió: manca acreditar la documentació acreditativa d’acord amb els requeriments
(titulació i nivell de català )

-

*3. Motiu d’exclusió: manca acreditar la instància que s’adjunta com annex núm. 1 a les bases

Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de 10
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i
excloses.
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En el cas que una persona aspirant no aparegui ni en la llista provisional de persones admeses ni en la
d’excloses, a l’hora de formular la reclamació corresponent l’haurà d’acompanyar d’una fotocòpia de la
sol·licitud presentada.
Finalitzat el termini de presentació i resoltes les possibles incidències, es farà pública la llista definitiva de
persones admeses i excloses en la qual s’indicarà també quines persones aspirants han de realitzar les
proves de llengua catalana i/o castellana.
La llista provisional i la llista definitiva de persones admeses i excloses i, en general, les actuacions
d’aquest procés que requereixin notificació a les persones aspirants es faran públiques a la web de
L’Auditori (www.auditori.cat).

Barcelona, 4 d’octubre de 2021
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