
PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL DE LES PLACES INCLOSES AL 
PLA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA (POA)  

DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE  
 

 
13/16-17 Ciències Socials i Català 

• Relació provisional de persones admeses i excloses 

Per tal de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels/de les aspirants en el marc 
del dret fonamental a l’autodeterminació informativa, resultant de l’entrada en vigor de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es fa 
públic que la relació dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es a cadascuna de les 
convocatòries, es podran consultar a la nostra adreça d’Internet 
(http://www.institutdelteatre.cat) tenint ben present que per tal de realitzar aquesta consulta 
caldrà disposar del número corresponent al registre d’entrada de la sol·licitud. Així mateix, la 
llista d’admesos/es i exclosos/es s’exposarà al Tauler d’anuncis de l'Institut del Teatre, Plaça 
Margarida Xirgu s/n –Barcelona. 

Admesos/es 

Núm. 
registre 

986 

995 

1037 

1043 

1047 

1048 

1053 

1066 

1068 

1097 

Exclosos/es (motiu) 

Núm. 
registre Motiu  

1003 (a i 1) 

1017 (2) 

1022 (1) 

1055 (1) 

1065 (2) 

1067 (2) 
 
Motiu (a): No aporta Currículum Vitae  
Motiu (1): No aporta certificació negativa del Registre Central d’Antecedents Penals. 
Motiu (2): No aporta l’acreditació de la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que 
estableix l’art. 9 del Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre. 

*Barcelona,  13 de juliol  de 2016 

 



 

 

* A partir de l’endemà d’aquesta data s’obre el termini per a subsanacions i possibles 
reclamacions. 

Contra la present resolució les persones interessades podran presentar al·legacions, mitjançant 
sol·licitud adreçada a la Presidència de l’Institut del Teatre, en el termini de deu dies hàbils 
comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació. Les al·legacions presentades es 
resoldran en el termini dels 30 dies següents a comptar des de la presentació de les mateixes. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran 
desestimades. 

 

 

 


