
EDICTE

Atès que en data 14 d’abril de 2021 per decret del President del Consorci del Teatre Fortuny de
Reus es van aprovar les bases que han de regir el procés selectiu per a la constitució d’una borsa
de  treball  de  taquiller/a,  pertanyent  a  la  plantilla  de  personal  laboral  del  Consorci  del  Teatre
Fortuny de Reus.

Atès que en data 12 de maig de 2021 per decret del President del Consorci del Teatre Fortuny de
Reus  es  va  aprovar  la  llista  provisional  de  persones  admeses  i  excloses,  que  va  esdevenir
definitiva atès que durant el termini de 10 dies hàbils  per presentar les reclamacions oportunes
adreçades a esmenar possibles defectes no se’n va rebre cap.

En data 1 de juny de 2021 es va realitzar la prova de nivell de català de les persones que no van
acreditar el nivell exigit, havent estat el resultat:

ASPIRANT                                  DNI POSICIÓ 4,5,6,7                             RESULTAT  

Albert Anguera Sarret ***4138* Apte
Josep Albert Nicolau Marca ***6724* No presentat

Es convoca als aspirants admesos exempts de realitzar la prova de català i castellà i aquells que
han superat la prova de nivell de català realitzada el passat dia 1 de juny de 2021 a la realització
de la següent prova:

Prova informàtica
Dia i hora:
Els següents aspirants sou convocats/convocades el dia 11 de juny de 2021 a les 9 h

ASPIRANT DNI POSICIÓ 4,5,6,7

Albert Anguera Sarret ***4138*
Jaume Biosca Rodríguez ***8165*
Anna Fernàndez Flores ***9832*
Judit Gamundi  Font ***0819*
Mercè Guash Savé ***6677*

Els següents aspirants sou convocats/convocades el dia 11 de juny de 2021 a les 10 h

Laia Linaje Perello ***0073*
Gorka López Cano ***8163*
Luís Antonio Medina Chacón ***1722*
Gemma Papió Montserrat ***3756*
Yolanda Pedrosa Latorre ***2844*

Lloc: Centre Cívic del Carme. Plaça de la Patacada, 10 – Reus

En  cas  que  ho  consideri  oportú  el  Tribunal,  es  podrà  realitzar  aquell  mateix  dia  l’entrevista
personal.

LA SECRETÀRIA per delegació

Soledad Pascual Díaz
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