Entitat Pública Empresarial RIUDOMS GESTIÓ

La Presidència de l’Entitat Pública Empresarial Riudoms Gestió, en data d’avui, ha dictat la següent resolució:
“Assumpte: Aprovació llista definitiva aspirants admesos i exclosos i constitució tribunal.
Mitjançant resolució de la Presidència de l’Entitat Pública Empresarial del passat dia 8 d’abril de 2016, es va
aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu, mitjançant
concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter temporal
d’auxiliars de sala i recepció del Teatre Auditori Casal Riudomenc.
D’acord amb la base setena de la convocatòria, la resolució declarant aprovada la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos, s’ha publicat al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació, i s’ha concedit un termini
de deu dies naturals per poder-hi esmenar defectes o aportar els documents preceptius.
Atès que ahir dia 18 d’abril de 2016, va finalitzar el termini per poder esmenar defectes o presentar documents o
reclamacions, i d’acord amb la documentació presentada pels candidats, i en ús de les facultats que m’atorga la
legislació vigent, adopto la següent resolució:
Primer.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos, per a la realització de les proves del procés selectiu,
mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió de places amb caràcter
temporal d’auxiliars de sala i recepció del teatre auditori Casal Riudomenc a temps parcial.
Núm. DNI
39879539T
39905703J
39909097A
39912567T
39930182C
39943789B
39943790N
43692175H
47769869L
Segon.- Els aspirants admesos que a continuació es relacionen, no han acreditat disposar del nivell suficient de
català (nivell C1), i per tant hauran de realitzar la corresponent prova de català.
Núm. DNI
39943789B
39943790N
La prova de català tindrà lloc el dia 27 d’abril de 2016, a les 9 del matí, a la Casa de Cultura, situada al carrer
Beat Bonaventura, núm. 73.
La resta d’aspirants declarats admesos, són convocats directament per a la realització de la resta de proves, el
mateix dia 27 d’abril, a les 10 del matí, a la Casa de Cultura, situada al carrer Beat Bonaventura, núm. 73. Els
aspirants seran cridats alfabèticament i han d’anar proveïts del DNI/NIE.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de la Corporació
http://www.riudoms.cat
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