Recursos Humans
EDICTE
Atès que per Decret del regidor delegat de l’Àrea delegada de Recursos Humans i Medi Ambient número
2020017591 de data 4 de desembre de 2020 es van aprovar les bases específiques que han de regir el procés de
selecció per a la provisió en propietat de sis places d’educador/a social de la plantilla de personal laboral de
l’Ajuntament de Reus, torn lliure i mitjançant concurs oposició, segons les ofertes públiques d’ocupació per a l’any
2018 (2 places), any 2019 (1 plaça) i any 2020 (3 places).
Atès que les esmentades bases van ser publicades al BOPT el 16 de desembre de 2020, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya el 13 de gener de 2021, al Butlletí Oficial de l’Estat el 12 de gener de 2021, al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat.
Atès que per Decret del regidor delegat de l’Àrea delegada de Recursos Humans i Medi Ambient número
2021003421 de data 22 de febrer de 2021 es va aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses en
l’esmentat procés de selecció.
Atès que s’ha de procedir a la modificació de les bases, en el sentit d’incloure en la fase d’oposició l’exercici
consistent en prova psicotècnica (base 6.1.4), de caràcter obligatori i eliminatori, per la qual cosa es procedeix a
la seva rectificació i publicació íntegra de les bases rectificades.
Vist l’establert a l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, sobre rectificació d’errors.
Vist l’escrit presentat per la membre del tribunal, Sra. Núria Balsells Pàmies, d’abstenció en l’esmentat procés de
selecció.
Vist el que estableix la base tercera de les bases de la convocatòria i la reglamentació aplicable, i per decret
número 2021006067 de data 25 de març de 2021 s’ha resolt:
Primer. Rectificar les bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la provisió en propietat de
sis places d’educador/a social de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, torn lliure i mitjançant
concurs oposició, segons les ofertes públiques d’ocupació per a l’any 2018 (2 places), any 2019 (1 plaça) i any
2020 (3 places), en el sentit d’incloure en la fase d’oposició l’exercici consistent en prova psicotècnica (base
6.1.4), de caràcter obligatori i eliminatori, i publicar íntegrament les bases rectificades.
Segon. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la provisió en
propietat de sis places d’educador/a social de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, torn lliure i
mitjançant concurs oposició, segons les ofertes públiques d’ocupació per a l’any 2018 (2 places), any 2019 (1
plaça) i any 2020 (3 places), que serà publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el tauler d'edictes
electrònic de l'Ajuntament de Reus i al web municipal http://www.reus.cat.
Persones admeses:
DNI (4,5,6 i 7ª posició)

Cognoms i Nom

***2292**

ABASOLO HERRERA, ALICIA

***6864**

ALMAGRO MORENO, BARBARA

***3674**

BALSELLS BLANCH, JULIA

***9578**

BATET MIRACLE, ESTER

***3754**

BERNAL ALVAREZ, AURA

***1375**

BRITO MARTINEZ, MARIA ETHEL

Nivell C1 de català
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DNI (4,5,6 i 7ª posició)

Cognoms i Nom

***2588**

BUERA PRIUS, MARIA

***6980**

CANTOS EGEA, ALISON

***5930**

CAPELL QUERALT, ANNA

***6323**

CARCELES LOPEZ, ANA ISABEL

***1945**

CASTELL TORROBA, SARA

***1448**

COLOM ESCOLA, ALBA

***7339**

COSTA ALBIOL, ROSER

***1769**

DE LA IGLESIA GARCIA, RAQUEL

***2726**

DE LA ROSA GONZALEZ, MARIA

***9102**

DIAZ OFICIAL, MARC

***1794**

FERRAN SERRAT, GISELA

***5967**

FERRE SANTAMARIA, JULIA

***9595**

FIGUERAS RAMOS, ANTONIO

***0563**

FLORES BALSEBRE, MARGARITA

***3253**

FORTUNY BENAIGES, CRISTINA

***1469**

GARCIA GALOCHA, ALBA

***2371**

GASCON BRU, CRISTINA

***9577**

GILAVERT MARGALEF, MARIA DEL MAR

***0281**

GONÇALVES CUBILLA, MIRIAM

***9285**

GRAU BOSCH, MARIA SEILA

***2471**

GUERRERO ALONSO, AINOA

***3457**

LARGO HENRICH, ELENA

***7209**

LARROSA DOMINGUEZ, VANESSA

***3774**

LOPEZ MIRO, ELISABETH

***1407**

MANTEIGA NOGUEIRA, ALICIA

***3506**

MARTINEZ FUENTES, ALBA

***1751**

MARTINEZ GUERRERO, LIDIA

***7754**

MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

***9553**

MESONERO GONZALEZ, MARTA

***4060**

MIRON GARCIA, CRISTINA

***1142**

MOLINA DURAN, VANESSA

***1193**

MONTAÑO LOPEZ, MELISA

***1574**

MORAL LARA, SORAYA

***2200**

NOLLA FIBLA, ANGELS

***5531**

PALOMAR FONTS, ROSER

***0176**

PARES SANCHEZ, INGRID

***2313**

PEREDA CHIAPELLA, VICTOR

***1136**

PIÑERO VAZQUEZ, SARA

Nivell C1 de català

No acredita nivell C1 de català

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

Cognoms i Nom

Nivell C1 de català

***0332**

PIÑOL ALDA, SARA ALICIA

***6137**

POLO AGUSTI, PAULA ISABEL

***5221**

PONSA VILAMAJO, ANNA

***8296**

PRATS OBRE, ELISABET

***8733**

PUIG SOSPEDRA, SANDRA

***2367**

PUJOL GRAU, ANNA

***5565**

QUERALT BORT, EMMA

***4124**

RAFFAELI GARCIA, ESTEFANIA

***1127**

RECASENS SAIZ, MIREIA

***2490**

RIUS MONTALA, MIREIA

***7322**

RODRIGUEZ TAPIAS, NURIA

***0554**

RUIZ PLAZAS, MARTA

***9123**

SABATE ESTOPA, CARLES

***9420**

SAMPEDRO REVERTE, FRANCISCO FERNANDO

***0696**

SARROCA VAZQUEZ, JULIA

***6794**

SENTIS RIVERA, NURIA ESTELI

***0811**

SERRANO CAMARASA, ONA

***2100**

SERRET FABREGAT, MARIA ELENA

***1443**

SIMO LOPEZ, SARAI

***0223**

SORLI AGUILAR, CLARA

***0420**

TRAVIESA BELLOT, MARIA JOSE

***7286**

VALENZUELA CARRASCO, ANDREA

***2067**

VENTURA GASOL, CARLA

***3904**

VICENTE GIL, MARIA

***5931**

VIDAL ROIG, MARIA DEL MAR

***2867**

VILALTA CUADRADA, ROSINA

***6742**

VIVAS RUBIO, MIREIA

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

Cognoms i Nom

Motiu d’exclusió

***2072**

FERRE MARTINEZ, GEMMA

No acredita titulació requerida

***0016**

FRANQUET TARRECH, CRISTINA

No acredita titulació requerida

***2000**

RIVERA LOBO, JESSICA

No acredita titulació requerida

Nivell C1 de català

No acredita nivell C1 de català

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)
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Vocals:
Sra. Maria José Martínez Sánchez-Ajofrín (titular)
Sr. Francesc Sintas Capdevila (suplent)
Sra. Cèlia Asens Jiménez (titular)
Sra. Carme Mendiola Martin (suplent)
Sra. Tània Cuadrado Espinosa (titular)
Sra. Teresa Barceló Alentorn (suplent)
Secretari/ària:
Sr. Francisco Barreras Marin (titular)
Sra. Susana Campíñez Valencia (suplent)
Quart. Convocar, de conformitat l’establert a la base 6.1.1., a les persones aspirants a la realització del primer
exercici de la fase d’oposició consistent en la prova teòrica-qüestionari, el proper dia 10 de maig de 2021 a les
9:00 hores a Fira-Reus Centre de fires i convencions (Avinguda de Bellisens, 40, 43204 Reus), amb el DNI,
bolígraf i mascareta, per tal d’iniciar el procés selectiu.
Els anuncis successius d’aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de
Reus.
El Secretari General, Jaume Renyer Alimbau
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