Recursos Humans
EDICTE

Relatiu a la selecció d’una borsa de treball de tècnic/a de sistemes i telecomunicacions de la
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus.
Es fa saber que el resultat de la prova teòrica de la selecció d’una borsa de treball de tècnic/a
de sistemes i telecomunicacions de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, és
el següent:
DNI (4a, 5, 6 i 7
posició)

Resultat prova
teòrica

Cognoms i Nom

***1882**

ACEVEDO RAPOSO, ALEJANDRO

No presentat

***5069**

ALONSO PIEDRA, RAUL

3,7

***8391**

AMOROS ABELLO, OSCAR

7,1

***0018**

ARDEVOL MASSAGUE, ERNEST

***1755**

BEJARANO RIBA, ALEIX

***8706**

DEL ROSARIO MASDEU, DIEGO ANTONIO

9,4

***1825**

GILABERT VICIANA, TOMAS

9,5

***0033**

GRANELL BER, JOAN

5,4

***3840**

GUINJOAN CASAS, MARC

4,2

***2317**

MONTOYA LASALA, JORDI

No presentat

***1099**

PELLEJA SERRA, JOSEP

7,2

***0874**

SABATE PLANA, ALBERT

9,4

5,4
No presentat

D’acord al punt 6.1.1 de les bases específiques d’aquesta convocatòria, el primer exercici ha estat
qualificat de 0 a 10 punts, essent necessari per a superar-lo una puntuació mínima de 5 punts.
Es fa saber que el resultat de la prova de coneixements de llengües (llengua catalana) de la
selecció d’una borsa de treball de tècnic/a de sistemes i telecomunicacions de la plantilla de
personal laboral de l’Ajuntament de Reus, és el següent:
DNI (4a, 5, 6 i 7
posició)

Cognoms i Nom

***0874**

SABATE PLANA, ALBERT

Resultat prova Nivell C1 de català
Apte

D’acord al punt 6.1.2.1 de les bases específiques d’aquesta convocatòria, el segon exercici ha estat
qualificat d’apte/a no apte/a, essent necessari per a superar-lo la qualificació d’apte/a.
Es convoca a les persones aspirants que han superat la prova teòrica i la persona aspirant que ha
superat la prova de llengua catalana el dia 18 de març de 2021, a les 9:00 hores, al Centre Cívic
del Mas Abelló (carrer del Mas Carpa, 32, 43204 de Reus), amb el DNI, un bolígraf i mascareta
per tal de realitzar els següents exercicis de la fase d’oposició, consistents en la prova pràctica i
l’entrevista personal.

El Secretari General, Sr. Jaume Renyer i Alimbau
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