Recursos Humans
Edicte
Atès que per Decret del regidor delegat de Recursos Humans i Medi Ambient número 2021003566 de
23 de febrer de 2021 es van aprovar les bases que han de regir la provisió del lloc de treball de Cap
d’Unitat de control intern, mitjançant el procediment de concurs de mèrits entre el personal funcionari
Atès que les esmentades bases van ser publicades al BOPT el 24 de febrer 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 8 de març de 2021.
Vist el que estableix la base tercera de les bases de la convocatòria i la reglamentació aplicable i per
decret número 2021005163 de data 12 de març de 2021 s’ha resolt :
Primer.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses 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
***1370**

CORTES PEREZ, MARIA CONCEPCION

***5328**

LOPEZ LOPEZ MIQUEL

Els aspirants disposen d’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
puguin esmenar les deficiències o millora de la sol·licitud .
Segon.- El Tribunal estarà format pels membres descrits a la quarta clàusula de les bases específiques:
•
•
•

President/a: L’nterventor General o la persona en qui delegui.
Secretari/ària: El Secretari general de la Corporació o la persona en qui delegui
Vocal: Un/a Tècnic/a de Recursos Humans.

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.

El Secretari General, Jaume Renyer i Alimbau
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