electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat.
Vista l’observació realitzada per la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals de data 18 de gener
de 2022:
- L’article 5.1.g) del Decret 233/2002, de 25 de setembre, estableix que les bases han d’indicar la designació
del tribunal qualificador que hagi d’actuar, d’acord amb el que disposa l’article 8 d’aquesta norma.
Per aquest motiu, cal especificar a les presents bases la composició del Tribunal Qualificador de conformitat
amb el previst a l’article 8 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, i indicar per a cadascun d’aquests 7
vocals a quin terç forma part per tal de garantir que es dona compliment al previst a la norma.
En relació a l’observació efectuada es procedirà la modificació de les bases en aplicació dels articles 5.1.g) i
30 del Decret 233/2002, de 25 de setembre pel qual s’aprova el Reglament d’accès, promoció i mobilitat de
les policies locals.
Per tot l’anteriorment exposat i en aplicació del Decret 233/2022, de 25 de setembre i altra normativa
d’aplicació vigent, i per Decret del regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número
2022001077 de data 21 de gener de 2022, s’ha resolt:
Primer.- Modificar la Base 11 de les bases reguladores del procés de selecció per a la provisió en propietat
de tres places d’agent de la Guàrdia Urbana de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus,
torn de mitjançant oposició i torn lliure, incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2021.
On diu:
11. Tribunal qualificador
El tribunal qualificador de l’oposició estarà format per president/a i sis vocals, un dels quals també en serà
el/la secretari/ària. Tots els membres del tribunal seran designats pel regidor delegat de l’Àrea de Recursos
Humans i Medi Ambient en la resolució per la qual s’aprovi la llista de persones admeses i excloses. El
tribunal quedarà integrat per les persones titulars i suplents respectives, que simultàniament amb les
titulars hauran de designar-se.
La totalitat dels membres del tribunal haurà de tenir un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per a les
persones aspirants.
L’abstenció i recursos dels membres del tribunal s’ajustarà al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 25/1/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20223F5F12D40EB3AD2146F1DAC7ADB00A1C343637850125135311
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Atès que les esmentades bases van ser publicades als butlletins oficials corresponents, al tauler d’edictes
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Atès que per Decret del regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número 2021022173
de data 30 de novembre 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 d’agent de la Guàrdia Urbana de la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament de Reus, torn de mitjançant oposició i torn lliure, incloses a l’Oferta Pública
d’Ocupació per a l’any 2021.

| https://dipta.cat/ebop/

Ajuntament de Reus
EDICTE

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència d’almenys la meitat de les seves persones
membres, titulars o suplents indistintament. Les decisions es prendran per majoria de vots presents.

El Tribunal qualificador podrà excloure del procés selectiu qualsevol participant que realitzi alguna conducta
contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que
alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.
El tribunal podrà determinar la realització de dos o mes exercicis en una sola sessió. En aquest cas, la
correcció de l’exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els anteriors quan aquests
siguin eliminatoris. El tribunal haurà d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el
que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que es duguin a terme.
El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació de les bases, així com el que calgui fer en
els casos no previstos.
Ha de dir
«11. Tribunal qualificador
El tribunal qualificador de l'oposició estarà format per president/a i sis vocals, un dels quals també en serà
el/la secretari/ària. Tots els membres del tribunal seran designats per l'alcalde o regidor/a delegat/a en la
resolució per la qual s’aprovi la llista de persones admeses i excloses.
El tribunal quedarà integrat per les persones titulars i suplents respectives, que simultàniament amb les
titulars hauran de designar-se.
La totalitat dels membres del tribunal haurà de tenir un nivell de titulació igual o superior a l'exigit per als/les
aspirants.
La composició nominal del Tribunal qualificador és la següent:
• President/a: Personal funcionari proposat per la corporació, com a titular i com a suplent.
• Vocals:
1. Personal tècnic especialitzat:
a. Personal funcionari proposat per la corporació, com a titular i com a suplent.
b. Personal funcionari proposat per la corporació, com a titular i com a suplent.
c. Personal funcionari proposat per la corporació, com a titular i com a suplent.

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 25/1/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20223F5F12D40EB3AD2146F1DAC7ADB00A1C343637850125135311
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El tribunal té la facultat de convocar personalment les persones aspirants per tal de sol·licitar aclariment
sobre la documentació presentada, per aclarir punts dubtosos de les capacitats o sobre altres qüestions de
les quals se’n pugui presumir falsedat o inexactitud, sens perjudici de les responsabilitats en que pugui
incórrer la persona que les presenta.
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Per a l’execució de proves que s’hagin de realitzar per persones assessores especialistes caldrà només la
presència d’una persona membre del tribunal, designada prèviament per aquest, per assegurar-ne una
realització correcta, i traslladar al tribunal els resultats de les proves.
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El tribunal pot disposar de l’assessorament de tècnics i tècniques especialistes, que actuaran amb veu i
sense vot en aquelles proves que el mateix tribunal determini.

2. Personal tècnic del Departament d’Interior:
a. Les persones proposades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, com a titular i com a suplent,
actuant, ambdós, a títol individual en el procés selectiu.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència d'almenys la meitat de les seves persones
membres, titulars o suplents indistintament. Les decisions es prendran per majoria de vots presents. En cas
d’empat, resoldrà el vot de qui actuï com a president/a.
El tribunal pot disposar de l'assessorament de tècnics i tècniques especialistes, que actuaran amb veu i
sense vot en aquelles proves que el mateix tribunal determini.
Per a l'execució de proves que s'hagin de realitzar per persones assessores especialistes caldrà només la
presència d’una persona membre del tribunal, designada prèviament per aquest, per assegurar-ne una
realització correcta, i traslladar al tribunal els resultats de les proves.
El tribunal té la facultat de convocar personalment les persones aspirants per tal de sol·licitar aclariment
sobre la documentació presentada, per aclarir punts dubtosos de les capacitats o sobre altres qüestions de
les quals se'n pugui presumir falsedat o inexactitud, sens perjudici de les responsabilitats en que pugui
incórrer la persona que les presenta.
El tribunal podrà determinar la realització de dos o mes exercicis en una sola sessió. En aquest cas, la
correcció de l’exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els anteriors quan aquests
siguin eliminatoris. El tribunal haurà d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el
que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que es duguin a terme.
El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació de les bases, així com, el que calgui fer en
els casos no previstos.»
Segon.-Publicar la modificació de les bases en els butlletins oficials corresponents, el tauler d’edictes
electrònic de la Corporació i a la web municipal www.reus.cat.

El Secretari General, Jaume Renyer Alimbau
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L'abstenció i recursos dels membres del tribunal s'ajustarà al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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• Secretari/a: Personal funcionari proposat per la corporació, com a titular i com a suplent.
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b. Les persones proposades per la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, com a
titular i com a suplent, actuant, ambdós, a títol individual en el procés selectiu.

