Recursos Humans
EDICTE

Vist que en data 30 de desembre de 2021 es van publicar les bases específiques en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i el 13 de gener de 2022 es va publicar en el DOGC.
Vist que les bases generals que han de regir els processos selectius per a l’accés a les places incloses en l’Oferta
Pública de l’Ajuntament de Reus de l’any 2018 preveuen a la base tercera «El termini de presentació de
sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de les bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona (BOPT) i acabarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE) de l’extracte de la convocatòria.»
Vist que en relació els processos de selecció del personal laboral de les Corporacions locals torn promoció interna
no existeix cap normativa amb rang de llei que estableixi l’obligatorietat de la publicació de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de l’Estat.
Atès que el termini final de presentació de sol·licituds no es pot fixar conforme estableixen les bases generals que
han de regir els processos selectius per a l’accés a les places incloses en l’Oferta Pública de l’Ajuntament de
Reus de l’any 2018, d’acord amb l’anteriorment esmentat, i és necessari establir aquest termini per continuar amb
la tramitació de l’expedient, es creu necessari atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds de 10 dies
hàbils, que marcarà el termini final de presentació de les mateixes.
Atès que per Decret del Regidor delegat de l’Àrea delegada de Recursos Humans número 2022006568 de 4
d’abril de 2022 s’ha resol:
Primer. Atorgar un nou termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de l’última publicació en els
butlletins oficials, per presentar sol·licituds de participació en el procés de selecció per a la provisió en propietat
d’una plaça de tècnic/a superior (psicòleg/a) de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, sistema
concurs oposició, torn promoció interna, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2018.
Segon. Publicar la modificació de les bases esmentades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, el tauler d’edictes electrònic i a la web municipal de l’Ajuntament de Reus.

El Secretari General, Jaume Renyer Alimbau
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Atès que per Decret del regidor delegat de l’Àrea delegada de Recursos Humans número 2021023638 de 27 de
desembre de 2021 es van aprovar les bases específiques que han de regir el procés de selecció esmentat.
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Atès que en la mateixa hi ha inclosa una plaça de tècnic/a superior (psicòleg/a) de la plantilla de personal laboral
de l’Ajuntament de Reus, sistema concurs oposició, torn promoció interna.
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Atès que per Decret núm. 2019004942 de data 14 de març de 2019 s’aproven les bases generals que han de
regir les proves de selecció de personal funcionari i laboral de la l’Ajuntament de Reus, segons l’oferta pública
aprovada per a l’any 2018, en base al Decret número. 2018017914 de data 17 de desembre de 2018, i publicades
al BOPT núm 243 i al DOGC núm 7772 de data 20 de desembre de 2018, ambdues.

