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Beca de col·laboració en l’àmbit dels Serveis Culturals pel projecte de Base de 
Dades de Dramatúrgia Catalana Contemporània de l’Institut del Teatre 

Relació provisional/definitiva 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, resultat de l’entrada en 
vigor del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 
2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE, 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 

2021-680 

2021-681 

202110157092 

2022-01 

 
Exclosos/es (motiu) 

 
Cap 

Barcelona,  20 de gener de 2021 

* 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. 


