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Regidoria de Recursos Humans i Medi ambient
Recursos Humans
Exp. RRHH 1045/2021 OF. MASS.

DECRET
Atès que per Decret del regidor delegat de l’Àrea delegada de Recursos Humans i
Medi Ambient número 2021019414 de data 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 i incloses a l’oferta pública d’ocupació
per a l’any 2018.
Atès que en data 25 de març de 2022 es va publicar l’edicte amb el resultat final del
procés de selecció esmentat en la web municipal i el tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament de Reus.
Vis que en data al Registre General d’entrada d’aquesta Corporació de 25 d’abril de
2022 la Sra. Cristina Gómez Lacueva ha interposat recurs d’alçada contra la
resolució definitiva referenciada.
Vist que la base novena de les bases generals que regeixen les places incloses a
l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2018 estableix que en el termini de vint dies
naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la llista de persones aprovades,
l’aspirant proposat haurà de presentar una sèrie de documentació per tal
d’efectuar el nomenament, i que el President de la Corporació nomenarà
funcionari/ària les persones proposades en el termini d’un mes des que acabi el
termini establert per a la presentació de documents.
Vist que es creu convenient i per evitar perjudicis de difícil o impossible reparació a
la vista del recurs d’alçada interposat per la Sra. Gómez suspendre el nomenament
com a funcionari/ària de les persones proposades, fins a la resolució del mateix.
Vist el que estableix la base tercera de les bases de la convocatòria i la
reglamentació aplicable
HE RESOLT:
Primer. Suspendre el nomenament com a funcionaris/àries de les persones
aspirants detallades en l’edicte publicat en data 25 de març de 2022, 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 i incloses a l’oferta
pública d’ocupació per a l’any 2018, fins a la resolució del recurs d’alçada interposat
per la Sra. Cristina Gómez Lacueva en data 25 d’abril de 2022.
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Segon. Publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament
de Reus i la web municipal.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a les persones interessades.
Ho mana i signa el regidor delegat de l'Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient
en virtut de les competències delegades per Decret de l'Alcaldia de data 27 de
novembre de 2019 (BOPT de 12 de desembre de 2019), a la ciutat de Reus, el dia
que consta en la diligència de registre.
El regidor delegat de l'Àrea Recursos El Secretari general
Humans i Medi Ambient
Daniel Rubio Angosto

Jaume Renyer Alimbau

Aquest document és còpia autèntica del decret número 2022008598 de data 06 de maig de
2022 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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