Recursos Humans
EDICTE
Atès que per Decret del regidor delegat de Recursos Humans i Medi Ambient número 2021000199 d’11
de gener de 2021 es van aprovar les bases que han de regir la constitució d’una borsa de treball de
tècnic/a de sistemes i telecomunicacions de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus.
Atès que les esmentades bases van ser publicades al BOPT el 19 de gener de 2021, 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 2 de febrer de 2021.
Atès que per Decret del regidor delegat de Recursos Humans i Medi Ambient número 2021002637 de 9
de febrer de 2021 es va aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses.
Atès que ha finalitzat el termini perquè les persones excloses puguin esmenar les deficiències o
acompanyin els documents preceptius que n’han motivat l’exclusió.
Vist que els Srs. Alfredo Pons Menargues i Nauzet Jonay Palau Ascanio han comunicat a aquesta
Corporació en dates 4 i 25 de febrer que renúncien a la sol·licitud presentada per a la participació en
aquest procés de selecció i vist l’establert a l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Vist el que estableix la base tercera de les bases de la convocatòria i la reglamentació aplicable, i per
decret 2021004501 de data 3 de març de 2021, S’ha resolt
Primer. Acceptar les renúncies presentades pels Srs. Alfredo Pons Menargues i Nauzet Jonay Palau
Ascanio en dates 4 i 25 de febrer a la participació en el procés de selecció d’una borsa de treball de
tècnic/a de sistemes i telecomunicacions de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus.
Segon. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la
constitució d’una borsa de treball de tècnic/a de sistemes i telecomunicacions 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.
Persones admeses:
DNI (4a, 5, 6 i 7 posició)

Cognoms i Nom

***1882**

ACEVEDO RAPOSO, ALEJANDRO

***5069**

ALFONSO PIEDRA, RAUL

***8391**

AMOROS ABELLO, OSCAR

***0018**

ARDEVOL MASSAGUE, ERNEST

***1755**

BEJARANO RIBA, ALEIX

***8706**

DEL ROSARIO MASDEU, DIEGO ANTONIO

Nivell C1 de català

No acredita nivell C1 de català
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DNI (4a, 5, 6 i 7 posició)

Cognoms i Nom

***1825**

GILABERT VICIANA, TOMAS

***0033**

GRANELL VER, JOAN

***3840**

GUINJOAN CASAS, MARC

***2317**

MONTOYA LASALA, JORDI

***1099**

PELLEJA SERRA, JOSEP

***0874**

SABATE PLANA, ALBERT

Nivell C1 de català

No acredita nivell C1 de català

Persones excloses:
DNI (4a, 5, 6 i 7 posició)
***1775**

Cognoms i Nom
MEDINA VILLENA, ANA ISABEL

motiu d'exclusió
No acredita titulació

Tercer. Nomenar el tribunal de la selecció que estarà format per les persones següents:
Presidenta:
Sra. Ana Belén Sánchez Monterroso (titular)
Sra.-M. Elena Manuel i Abelló (suplent)

Vocals:
Sr. Òscar Hellin Escribano (titular)
Sra. Lourdes Miguel Carvajal (suplent)
Sr. Jaume Grau Amenós (titular)
Sr. Andreu Retamero Pallarès (suplent)
Sr. Jesús Redón Diez-Canseco (titular)
Sr. Josep Budí Vilatella (suplent)
Secretària:
Sra. Soledad Pascual Díaz (titular)
Sra. Susana Campíñez Valencia (suplent)

Quart. Convocar, de conformitat l’establert a la base sisena de les bases específiques, a les persones
aspirants admeses a la realització de la primera prova de la fase d’oposició (prova teòrica) i segona
prova (coneixement de llengües. Llengua catalana), el proper dia 11 de març de 2021 a les 9:00 hores
al Centre Cívic del Carme (plaça de la Patacada, núm. 10, 43201), amb el DNI i un bolígraf així com
mascareta, per tal d’iniciar el procés selectiu.

El Secretari General, Jaume Renyer Alimbau
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