LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES EN EL PROCÉS DE
SELECCIÓ PER COBRIR EL LLOC DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC/A
D’ACTUACIONS DEL PLA FEDER 2020/2021 DE LA SOCIETAT ROCA UMBERT, FÀBRICA
DE LES ARTS, S.L.
D’acord amb la Base Sisena de la convocatòria, un cop finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds, es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses; així com el dia,
l’hora i el lloc d’inici de les proves que s’hagin de realitzar.
D’acord amb la Base Setena de la convocatòria, la Comissió de Selecció estarà formada pel Sr,
Carles Ribell Toledano, gerent de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.; el Sr. Josep Maria
Codina Roca, director de l’Àrea Audiovisual de Roca Umbert; i el Sr. Sergi Cortés Candel, qui
farà les funcions de secretari.
El Sr. Albert Soler Fuentes, coordinador de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., col·laborarà
en la selecció com a assessor especialista amb veu, però sense vot, d’acord amb les
necessitats i amb la preparació tècnica.
Segons estableix la Base Sisena de la convocatòria, a continuació es fa pública la llista
definitiva de persones admeses i excloses en el procés de selecció:
Núm.

Núm. Registre

DNI

Admès/esa o Exclòs/sa

1

E2020000038

52163617P

Admès/a

La persona admesa a la convocatòria ha acreditat documentalment el coneixement de la
llengua catalana (Nivell C), i de llengua castellana.
La primera fase (valoració de mèrits, de caràcter obligatori i eliminatori), valorada fins a un
màxim de 10 punts, preveu que passin a la segona fase (entrevista personal, de caràcter
obligatori i eliminatori) les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació mínima de 7
punts, seguint l’ordre de puntuació de major a menor.
L’entrevista personal tindrà lloc el proper dilluns, 29 de juny de 2020, a les 09:00 hores, al
Centre Tecnològic i Universitari de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., situat al C/
Mare de Déu de Montserrat, 36, 08401 (Granollers).
La puntuació de la primera fase es donarà a conèixer abans de la realització de
l’entrevista.
La publicació dels actes derivats del desenvolupament del procés selectiu es farà a través del
tauler d’edictes de la Societat i a la pàgina web de Roca Umbert (www.rocaumbert.cat).
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Carles Ribell Toledano
Gerent
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
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