Recursos Humans
EDICTE
Atès que per Decret del regidor delegat de l’Àrea delegada de Recursos Humans i Medi Ambient número
2021020642 de data 10 de novembre de 2021 es van aprovar les bases específiques que han de regir el
procés de selecció per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a de la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament de Reus, torn lliure i mitjançant concurs oposició, corresponent a l’Oferta Pública
d’Ocupació per a l’any 2018.
Atès que les esmentades bases van ser publicades al BOPT el 29 de desembre de 2021 , al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en data 12 de gener de 2022, al Butlletí Oficial de l’Estat el dia 7 de febrer de 2021,
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 28 de febrer de 2022.
Vist el que estableix la base tercera de les bases de la convocatòria i la reglamentació aplicable, i per decret
del regidor delegat de l’Àrea delegada de Recursos Humans i Medi Ambient número 2022005495 de data 17
de març de 2022, s’ha resolt:
Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la provisió
en propietat d’una plaça d’arquitecte/a de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, torn
lliure i mitjançant concurs oposició, corresponent 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

***9102**

ANGLES PASCUAL, JOSEP

***6728**

FERNANDEZ PINO, IVAN

***2137**

GIL CLAPERA, LAIA

***2573**

GRIÑO BOIX, MERCE

***1427**

OLIACH ALASA, JOANA

***2201**

PONZOA PINA, ANGELA

***9384**

TAMAYO TAMAYO MORENO, ANA

***7804**

TORRES SIURO, JORDI

***7233**

ZAGUIRRE FERNANDEZ, JUAN MANUEL

Persones excloses:

DNI (4a, 5, 6 i 7
Cognoms i Nom
posició)

Motiu exclusió

***0516**

No acredita la titulació requerida

DUEÑAS TRINIDAD, JAVIER

Segon. Nomenar el tribunal de la selecció que estarà format per les persones següents:
Presidenta:
Sra. Ana Belén Sánchez Monterroso (titular)
Sra. Rosa Navalls Mesa (suplent)
Vocals:
Sr. Sergi Xancó Altés (titular)
Sra.Elena Pijoan Ferrando (suplent)
Sr. Gabriel Bosques Sánchez (titular)
Sr. Linus Ollé Pocurull (suplent)
Sra. Marta Garcia Anduiza (titular)
Sra. Anna Maria Romeo Rech (suplent)
Secretària:
Sra. Sònia Puigibet Mestre (titular)
Sra. Soledad Pascual Díaz (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.
Tercer. 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 13 d’abril de
2022 a les 9:00 hores al Centre Cívic del Carme (plaça de la Patacada, 10, 43201 Reus), amb el DNI,
bolígraf i mascareta, per tal d’iniciar el procés de selecció.

El Secretari General, Jaume Renyer Alimbau

