AJUNTAMENT DE REUS

Recursos Humans
EDICTE
Relatiu a la provisió en propietat de tres places de tècnic/a d’administració general de la plantilla de
personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, subjectes al procés d’estabilització (Oferta Pública
d’Ocupació per als per a l’any 2018).
Atès que per Decret del regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número
2021019414 de 20 d’octubre de 2021 es van aprovar les bases especíﬁques que han de regir el procés
de selecció per a la provisió en propietat de tres places de tècnic/a d’administració general de la
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, torn lliure mitjançant concurs oposició,
subjectes al procés d’estabilització, incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2018.
Atès que les esmentades bases van ser publicades als butlletins oﬁcials, 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 de Recursos Humans i Medi Ambient número
2021023277 de 21 de desembre de 2021 es van rectiﬁcar les esmentades bases.
Atès que el termini de presentació de sol·licituds ha ﬁnalitzat el dia 13 de desembre de 2021 i vist el
que estableix la base tercera de les bases de la convocatòria i la reglamentació aplicable, per decret
número 2021023572 de data 23 de desembre de 2021, S’HA RESOLT:
Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la
provisió en propietat de tres places de tècnic/a d’administració general de la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament de Reus, torn lliure mitjançant concurs oposició, subjectes al procés
d’estabilització, incloses a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2018, que es publicarà al Diari Oﬁcial de
la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Reus i a la web municipal
www.reus.cat.
Hi ha 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 les persones
excloses puguin esmenar les deﬁciències o acompanyin els documents preceptius que n’han motivat
l’exclusió.
Persones admeses:
DNI (4a, 5, 6 i 7
posició)

Cognoms i nom

***0344**

ABELLAN COELHO, NESTOR VICENS

***3199**

ALEGRET PLANA, ANNA

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

Cognoms i nom

***4425**

ALPUENTE ROCA, MARIA

***6200**

ARAN EGEA, FRANCESCA

***7075**

ARIÑO IBARZ, OLGA MARIA

***9106**

ARTIOL FERRO, ROSA ENCARNACION

***1650**

BARRERAS PORRAS, VICTOR

***6616**

BERMEJO TORROBA, BEATRIZ

***5862**

BOVE BAIGET, NEUS

***9123**

CATALA OLLER, NATALIA

***2593**

FOLCH GOMIS, ALEIX

***6099**

FORNOS VILANOVA, AURORA

***1106**

GARCIA AGUILERA, SARA

***2661**

GARCIA DE MATEOS SORONELLAS,
LAURA

***1451**

GARGALLO CAZORLA, SARA MARIA

***2818**

GARVIN LOZANO, SARA

***8876**

GASSO BARGALLO, OSCAR

***1699**

GIL PARRA, JOSE CARLOS

***7367**

GOMEZ LACUEVA, CRISTINA

***1423**

GOMEZ SANTOS, IRENE NOELIA

***3212**

GRANDIO PALLEROLS, EDUARD

***9383**

JUANPERE TORAL, GERARD

***8276**

LLOP MARTI, NOELIA

***2727**

LLURBA PONT, MARC

***2270**

MARTI MELGAR, ANNA

***8616**

MIHOC DUBOU, ANCA

***2197**

MIRO LAHOZ, ALFONSO

***2405**

MIRO PEREZ, SONIA

***5546**

MIRO SOLA, ISIS MARIA

***1036**

MODESTO VILA, OLGA

***6713**

NAVARRO BLANCO, JESUS

***7510**

NAVARRO PENA, LAURA

***0317**

OLIACH ALASA, BLANCA

***7963**

ORNOSA GISPERT, MARIA CRISTINA

Nivell C1 de català

No acredita nivell C1 de català

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

Cognoms i nom

***0661**

RAMOS CID, DIDAC

***3306**

SABATE MERCADE, MARC

Nivell C1 de català

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

Motiu d'exclusió

***6411**

BASO SORIANO, ARANZAZU
REBECA

No acredita titulació
requerida No acredita ni
pagament ni exempció de la
taxa

***3113**

CASELLAS PASCUAL, JOSEP
MARIA

No acredita titulació
requerida No acredita ni
pagament ni exempció de la
taxa

***8265**

CASERO GARCIA, ALBERTO

No acredita titulació
requerida
No
acredita ni pagament ni
exempció de la taxa Manca
traduir el currículum vitae

***2678**

DALMAU AGRAZ, MERCEDES

No acredita ni pagament ni
exempció de la taxa

***4414**

KHOL, ASMAE

No tenir nacionalitat
espanyola
No
acredita ni pagament ni
exempció de la taxa

***3560**

MONTEJO SARIAS, IVAN

No acredita ni pagament ni
exempció de la taxa No
aporta currículum vitae

***9995**

MUSAT MUSAT, RODICA

No acredita titulació
requerida

***2520**

ORIOL FONT, ESTER

No aporta currículum vitae

***7208**

VALLS MUNTE, MARTA

No acredita titulació
requerida

Nivell C1 de català

No acredita nivell C1 de
català

Segon. Nomenar el tribunal de la selecció que estarà format per les persones següents:
President:
Sr. Josep M. Sabaté Vidal (titular)
Sr. Josep Alberich Forns (suplent)
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Vocals:
Sr. Sergi Macip Simó (titular)
Sra. Janina Castellnou Rovira (suplent)
Sra. M. Elena Manuel Abelló (titular)
Sra. Sònia Puigibet Mestre (suplent)
Sra. Rosa Navalls Mesa (titular)
Sra. Montserrat Torné Homs (suplent)
Secretària:
Sra. Ana Belén Sánchez Monterroso (titular)
Sra. Susana Campíñez Valencia (suplent)
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.

Atesa la situació sanitària actual, la data i el lloc on es realitzarà el primer exercici de la selecció
es determinarà quan es publiqui la llista deﬁnitiva de persones admeses i excloses.

El Secretari en funcions, Sr. Josep Maria Sabaté Vidal
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