EDICTE
Atès que s’ha realitzat la prova pràctica, l’entrevista personal i la valoració de la
fase de concurs per prendre part en les proves selectives convocades per
l’Institut Municipal Reus Cultura (IMRC) per crear una borsa de
dinamitzadors/es interins/es torn promoció interna de la plantilla de personal
laboral de l’IMRC, i vist el que diuen les bases de la convocatòria i la
reglamentació aplicable, es fan públics els resultats:
Per tal de donar compliment a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de dates de caràcter personal i Garantia dels Drets
Digitals, es publiquen els 4 dígits corresponents a la quarta, cinquena, sisena i
setena posició del DNI/NIE (restant la resta de posicions marcades amb un
asterisc).
Fase prova pràctica (valoració entre 0 i 15 punts)
RESULTAT
COGNOMS, NOM

DNI (4,5,6 i 7 posició)

Simó Vilalta, Tonyi

***0296**

PROVA
PRÀCTICA

10,00

Fase entrevista personal (valoració entre 0 i 5 punts)

COGNOMS, NOM

DNI (4,5,6 i 7 posició)

Simó Vilalta, Tonyi

***0296**

RESULTAT
ENTREVISTA
3,50
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Fase concurs: valoració mèrits

RESULTAT
COGNOMS, NOM

Simó Vilalta, Tonyi

***0296**

RESULTAT
VALORACIÓ
CURRÍCULUM

VALORACIÓ
CURRÍCULUM

DNI (4,5,6 i 7
posició)
A

B

0

2

C

C

0,24 0,40

2,64

El resultat final del procés per a la selecció de la borsa de treball de
dinamitzadors/es interins/es torn promoció interna de la plantilla de personal de
l’IMRC és el següent:

COGNOMS,
NOM

DNI (4,5,6
i7
posició)

Simó Vilalta, Tonyi ***0296**

OPOSICIÓ
PROVA
PRÀCTICA

ENTREVISTA

10,00

3,50

CONCURS

TOTAL

2,64

16,14

Reus, a data de signatura del document,

El Secretari general,
Jaume Renyer Alimbau
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