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Recursos Humans
EDICTE:
Relatiu a la provisió de dues places de sergent de la Guàrdia Urbana de Reus.
Atès que per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número
20200000667 de 17 de gener 2020 es van aprovar les bases específiques que han de regir la
selecció per a cobrir dues places de sergent de la guàrdia urbana de l’Ajuntament de Reus, pel
torn de promoció interna, de conformitat amb l’oferta pública aprovada per a l’any 2018, en
virtut del Decret número 2018017914 de data 17 de desembre de 2018.
Atès que per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número
2020001301 de data 27 de gener de 2020 es va aprovar la modificació de les esmentades
bases .
Atès que les bases esmentades i la convocatòria es van publicar al tauler d’edictes electrònic
de l’Ajuntament,a la web municipal http://www.reus.cat, al butlletí oficial de la província de
Tarragona en data 3 de febrer de 2020, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 10 de
febrer de 2020 i al Butlletí Oficial de l’Estat el 14 de febrer de 2020.
Atès que el termini per presentar sol·licituds va finalitzar el dia 5 de març de 2020.
Atès que per Decret del regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número
2020008597 de 18 de juny de 2020 es va aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos
Vist l’establert a les bases de la convocatòria i l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, per decret número
2020009898 de data 14 de juliol de 2020, S’HA RESOLT :
Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procediment per a la
provisió, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, de dues places de
sergent de la guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Reus.
Persones admeses:
DNI (4a, 5, 6 i 7
posició)

Cognoms i Nom

***6122**

CAMACHO VELASCO, JUAN CARLOS

***7965**

CARMONA CARRASCO, JORGE

***9039**

FERRE LOPEZ, JESÚS

***7337**

SORIANO GIRALDEZ, JUAN MANUEL

Segon.- Modificar el tribunal de la selecció, en el sentit de canviar un/a vocal suplent i la secretària
suplent. El tribunal queda format de la següent manera:
President:

Sr. Ricard Maria Pagès Ciurana (titular)
Sr. Manuel Rivera Velasco (suplent)

Vocals:

Sr. Antoni Pallarès Piqué (titular)
Sr. Federico Manrique Foguet (suplent)
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Sr. Miquel Molluna Cano (titular)
Sr. Just Terreu Rua (suplent)
Sr. Jordi Altarriba Guitart (titular)
Sr. Albert Raül Esteban Ribas (suplent)
Sr. Daniel Guillem Puig (titular)
Sr. Josep Massana Iniesta (suplent)
Sra. Maria del Mar Aparicio Mauleon (titular)
Sra. Ana Belén Sánchez Monterroso (suplent)
Secretari/ària:

Sr. Pedro Muñoz de la Paz (titular)
Sra. Susana Campíñez Valencia (suplent)

Tercer.- Convocar, de conformitat l’establert a la base cinquena apartat 5.1.2, a les persones
aspirants a la realització del segon exercici de la fase d’oposició consistent en la proves
psicotècniques, el proper dia 15 de juliol de 2020 a les 9 hores a la caserna de la Guàrdia
Urbana (avinguda Marià Fortuny, núm. 27), amb el DNI i un bolígraf així com mascareta, per tal
d’iniciar el procés selectiu.

El Secretari General,Sr. Jaume Renyer i Alimbau

