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 per Decret del regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número 2021005163
de data 12 de març de 2021 es va aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses.
Atès que ha transcorregut el termini per esmenar les deficiències o millora de la sol·licitud.
Vist el que estableixen les bases de la convocatòria i la normativa aplicable.
Per tot l’anteriorment exposat i per decret numero 2021006345 de data 30 de març de 2021 s’ha resolt:
Primer. Aprovar la llista definitiva de persones admeses per la provisió del lloc de treball de Cap d’Unitat de
Control Intern, mitjançant el procediment de concurs de mèrits entre el personal funcionari de l’ Ajuntament
de Reus que quedarà exposada al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Reus.
Persones admeses

DNI (4a, 5, 6 i 7 posició)

Cognoms i Nom

Entrevista personal
31/03/2021

***5328**

LOPEZ LOPEZ MIQUEL

9:20 hores

***1370**

CORTES PEREZ, MARIA CONCEPCION

9:35 hores

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.

Tercer. De conformitat l’establert a la base cinquena apartat g) de les bases específiques es convoca a les
persones aspirants admeses a realitzar una entrevista personal el dia 31 de març de 2021 a l’hora indicada
al costat de cada aspirant, a les dependències de Serveis Econòmics (carrer Sant Llorenç 25 de Reus),
amb mascareta i el DNI.

El Secretari General, Jaume Renyer Alimbau

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 30/3/2021
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20215201FFF3CA3848BCCDB2BED8A64184CF100ACD2C0330112542

