Recursos Humans
EDICTE

De conformitat amb l'article 109 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, que permet a les administracions públiques rectificar en
qualsevol moment els errors materials existents en els seus actes; i l'article 74 de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Vist l’establert als articles 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i l’article 53.1.h) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Per tot l’anteriorment exposat, i per decret del Regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans I Medi
Ambient numero 2022015186 de data 30 d’agost de 2022 s’ha resolt :
Primer. Rectificar la base primera de les bases específiques per constituir borsa de treball de
tècnic/a mitjà/na en relacions laborals, torn lliure i mitjançant concurs oposició de la plantilla de
personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, en el sentit d’incloure a la borsa de treball les vacants
de tècnic/a mitjà/na en relacions laborals dels Organismes Autònoms de l’Ajuntament de Reus i
altres ens.
Segon.-Publicar la rectificació en el butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona, el tauler d’edictes
electrònic i a la web municipal www.reus.cat.

El Secretari General , Jaume Renyer Alimbau

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 1/9/2022
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202269C90BE39BB6FBEB049707D1CF6CA623FAA5482F0901081413

Pàg. 1-1

Atès que és necessari incorporar a l’esmentada borsa de treball les vacants de tècnic/a mitjà/na en
relacions laborals la plantilla de personal dels Organismes Autònoms de l’Ajuntament de Reus i
altres ens.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 09-09-2022 | CVE 2022-07842 |

Atès que les esmentades bases van ser publicades al BOPT el 8 d’agost de 2022, al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat.

| https://dipta.cat/ebop/

Atès que per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número
2022013615 de data 26 de juliol de 2022 es van aprovar les bases que han de regir la constitució
d’una borsa de treball de tècnic/a mitjà/na en relacions laborals, torn lliure i mitjançant concurs
oposició de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus .

