Recursos Humans
EDICTE
Atès que per Decret del regidor delegat de Recursos Humans i Medi Ambient número 2020015382 de data 2 de
novembre de 2020 es van aprovar les bases que han de regir la constitució d’una borsa de treball de pedagog/a
per integrar-se a l’equip d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) de la plantilla de personal laboral de
l’Ajuntament de Reus.
Atès que les esmentades bases van ser publicades al BOPT el 16 de novembre de 2020, al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat.
Atès que el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el passat dia 30 de novembre de 2020.
Vist el que estableix la base tercera de les bases de la convocatòria i la reglamentació aplicable, i per Decret
numero 2020017714 de data 10 de desembre de 2020, S’HA RESOLT:
Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la constitució
d’una borsa de treball de pedagog/a per integrar-se a l’equip d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) de la
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, que quedarà exposada al tauler d'edictes electrònic de
l'Ajuntament de Reus i al web municipal http://www.reus.cat.
Hi ha un termini de 10 dies hàbils, d’acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, perquè les persones excloses puguin esmenar
les deficiències o acompanyin els documents preceptius que n’han motivat l’exclusió.
Persones admeses:
DNI (4a, 5, 6 i 7 posició)

Cognoms i Nom

Nivell C1 de Català

***3424**

ARAGONES PIZARRO, MARTA

***8942**

ASENSIO PEREZ, ERIC

***3232**

BALAÑA FORT, MIREIA

***2695**

BRU PEREZ, MARTA

***8227**

CARRAU ESTIVILL, SONIA

***0977**

CASAS SERRA, IRENE

***2796**

DE LA CRUZ DIAZ, LAURA

***2370**

DONCEL GUTIERREZ, AINHOA

***1749**

DUIJNEVELD GAVIN, PAULA

***1557**

ESCODA CEDO,NEUS

***0316**

ESPALLARGAS*CASADO, CARLOTA

***3689**

FABA MARIN, MIREIA

***2314**

FERNANDEZ LOPEZ, ELISABET

***0041**

FERRANDIZ SANTAELLA, JUDITH

No acredita NIVELL C1 de català

***2326**

FUENTES RODRIGUEZ, CRISTIAN

No acredita NIVELL C1 de català

***7259**

GONZALEZ MEDINA, MARIA JOSE

***1946**

JEREZ CANTORNE, DAVID

***0159**

MACIAS SANCHEZ, LORENA

***4142**

MASSANA SANS, LAURA

***0936**

NAVARRO SOLA, BERTA

No acredita NIVELL C1 de català

No acredita NIVELL C1 de català
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***0406**

OLIVE MATANZA, MAGDALENA

***7125**

PASTOR CABAÑAS, NIKOLE

***3046**

ROBERT PRIUS, MARTA

***0709**

RODRIGUEZ MORETTI, GUILLERMO

***7320**

RUIZ CERDA, MARIA ONA

***5488**

SANMARTIN ARGILES, CARLOTA DE LOS
ANGELES
VILETA MORENO, MARIA HELENA

***8627**

No acredita NIVELL C1 de català

Persones excloses:
DNI (4a, 5, 6 i 7
Cognoms i Nom
Motiu d'exclusió
posició)
***3633**
VALLVERDU GONZALEZ, MIREIA No aporta titulació requerida
No acredita NIVELL C1 de català

Segon. Nomenar el tribunal de la selecció que estarà format per les persones següents:
President/a:

Sr. Jordi Voltas Francisco (titular)
Sra. Rosa Navalls Mesa (suplent)

Vocals:

Sra. Cèlia Asens Jiménez (titular)
Sr. Francesc Crua Carreras (suplent)
Sra. Jessica Arqués Panisello (titular)
Sra. Maria Elena Matías Santacoloma (suplent)
Sra. Arantxa Martínez Oblanca (titular)
Sra. Consuelo Collado Bernal (suplent)

Secretari/ària:

Sra. Ana Belén Sánchez Monterroso (titular)
Sra. Susana Campíñez Valencia (suplent)

Quan es donin les circumstàncies que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir i ho hauran de notificar a
l'autoritat convocant. Per aquestes mateixes circumstàncies, els/les aspirants podran recusar els membres del
tribunal.
La data i el lloc on es realitzarà el primer exercici de la selecció es determinarà quan es publiqui la llista definitiva
de persones admeses i excloses.

El Secretari General , Jaume Renyer i Alimbau
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