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ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE REUS
EDICTE pel qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció per a la
provisió en propietat de quatre places d'auxiliar tècnic/a de biblioteca.
Atès que per Decret número 2021020592 de data 9 de novembre de 2021 es van aprova les bases específiques
que han de regir el procés de selecció per a la provisió en propietat de quatre places d'auxiliar tècnic/a de
biblioteca de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Reus, torn lliure i mitjançant concurs oposició,
incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2019.
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 el termini de presentació de sol·licituds ha finalitzat el dia 10 de gener de 2022.
Vist el que estableix la base tercera de les bases de la convocatòria i la reglamentació aplicable, i per decret
numero 2022003310 de data 16 de febrer de 2022.

Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció de quatre places
d'auxiliar tècnic/a de biblioteca de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Reus, torn lliure
mitjançant concurs oposició, segons l'Oferta Pública d'ocupació per a l'any 2019, 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.

Segon. Nomenar el tribunal de la selecció que estarà format per les persones següents:
Presidenta:
Sra. Ana Belén Sánchez Monterroso (titular)
Sra. Anna Cepeda Molero (suplent)
Vocals:
Sra. Núria Llebaria Soldevila (titular)
Sra. Andrea Rodríguez Domínguez (suplent)
Sra. Marta Mallafré Buixeda (titular)
Sra. Carme Mendiola Martin (suplent)
Sra. Cristina Trilla Pech (titular)
Sra. Dolors Joanpere Bigorra (suplent)
Secretari:
Sr. Carlos Marco Domènech (titular)
Sr. Francisco Barreras Marin (suplent)
Quan es donin les circumstàncies que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
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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.

Tercer. Les dates i el lloc on es realitzaran els exercicis de la selecció es determinarà quan es publiqui la llista
definitiva d'admesos i exclosos.

Reus, 17 de febrer de 2022

Jaume Renyer Alimbau
Secretari general

(22.052.142)
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