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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE REUS
EDICTE pel qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció de vuit
places d’agents de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament, de conformitat amb el que s'estableix a les ofertes
públiques d’ocupació per als anys 2018, 2019 i 2020.
Acabat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en l’oposició lliure convocada per proveir vuit
places d’agents de la Guàrdia Urbana, dins de les Ofertes Públiques d’Ocupació per als anys 2018, 2019 i 2020,
i vist el que diuen les bases de la convocatòria i la reglamentació aplicable, per Decret número 202000181 de
data 16 de desembre de 2020, S'HA RESOLT:

Primer. Declarar la urgència en la tramitació dels procés de selecció de vuit places d’agents de la Guàrdia
Urbana de l’Ajuntament de Reus

Segon. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció de vuit places
d’agents de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament, de conformitat l’establert a les Ofertes Públiques d’Ocupació
per als anys 2018, 2019 i 2020, que quedarà exposada al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Reus.
Hi ha un termini de 5 dies hàbils, d’acord amb el que estableix l’article 33 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. Aquest termini
començarà a comptar a l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Nomenar el tribunal de la selecció que estarà format per les persones següents:
President:
Sr. Ricard Maria Pagès Ciurana (titular)
Sr. Manuel Rivera Velasco (suplent)
Vocals:
Sra. Anna Maria Martínez Domínguez (titular)
Sr. Albert Raül Esteban Ribas (suplent)
Sra. Raquel López Soro (titular)
Sr. Joan Espejo Lobato (suplent)
Sra. Carmen Fernández Gahete (titular)
Sra. Natàlia Roselló Garsavall (suplent)
Sr. Miquel Molluna Cano (titular)
Sr. Antoni Pallarès Piqué (suplent)
Sra. Antonia Gómez Peña (titular)
Sr. Federico Manrique Foguet (suplent)
Secretari:
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Sr. Pedro Muñoz de la Paz (titular)
Sr. El Secretari de la Corporació o qui legalment el substitueixi (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.

Quart. Convocar als aspirants admesos perquè es presentin el dia 31 de desembre de 2020 a les 09:00 hores,
a FiraReus, Centre de fires i convencions, Avinguda de Bellisens, 40, de Reus, amb el DNI ,un bolígraf i
mascareta per tal de realitzar el primer exercici de la selecció consistent en una prova cultural (de caràcter
obligatori i eliminatori).
S'informa als aspirants tal i com estableix l'apartat 3.g) de les bases específiques que regeixen el procés
selectiu, que els permisos de conduir classe A2 i B hauran d'estar en vigor abans de l'inici del 6 è exercici, qui
no ho presenti a l'inici de l'esmentada prova quedarà exclòs del procés.

Reus, 16 de desembre de 2020

Jaume Renyer Alimbau
Secretari general

(20.351.123)
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