AJUNTAMENT DE REUS

Recursos Humans
EDICTE
Atès que per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient
número 2022013102 de data 15 de juliol de 2022 es van aprovar les bases que han de regir la
constitució d’una borsa de treball per a la contractació temporal d’un/a tècnic/a mitjà/na en
l’àmbit de l’assessorament i acompanyament en la creació i consolidació d’empreses,
mitjançant el sistema de concurs oposició i torn lliure, de la plantilla de personal de
l'Ajuntament de Reus.
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 2022014737 de data 19 d’agost de 2022 es va
aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses.
Atès que ha transcorregut el termini per esmenar les deﬁciències o acompanyar els
documents preceptius que n’han motivat l’exclusió.
Vist el que estableix la base tercera de les bases de la convocatòria i la reglamentació
aplicable per decret número 2022015994 de data 8 de setembre de 2022, s’ha resolt:
Primer. Aprovar la llista deﬁnitiva de persones admeses i excloses del procés de selecció per
a la constitució d’una borsa de treball per a la contractació temporal d’un/a tècnic/a mitjà/na
en l’àmbit de l’assessorament i acompanyament en la creació i consolidació d’empreses,
mitjançant el sistema de concurs oposició i torn lliure, que quedarà exposada al tauler
d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Reus i al web municipal http://www.reus.cat.
Persones admeses:
DNI (4a, 5,
6i7
Cognoms i Nom
posició)

Nivell C1 de català

***2204** AZUARA GARCES, NEREA
***2294** CHAVES MAQUEDA, MIRIAM
***0329** PEREZ GRANELL, ALIA MAURA
***0327** SORIANO MADUELL, ALBERT

No acredita nivell C1 de català

Persones excloses:

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

Motiu d’exclusió

***1785**

ARIÑO MARTI, ELSA

No acredita titulació requerida

***5164**

CARMONA CREUS, AINA

No acredita titulació requerida

Nivell C1 de català
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DNI (4a, 5, 6
Cognoms i Nom
i 7 posició)

Motiu d’exclusió

Nivell C1 de català

***6442**

CASAS VILLODRE, ROSA M.

No acredita titulació requerida

***9711**

CAYUELA FERRE, MARTA GEORGINA

No acredita titulació requerida No acredita nivell C1 de català

***6828**

DIAZ EDO, MATEO

No acredita titulació requerida

***3355**

SICART RAMS, RAMON

No acredita titulació requerida

Segon. Nomenar el tribunal de la selecció que estarà format per les persones següents:
Presidenta:

Sra. Soledad Pascual Díaz (titular)
Sra. Ana Belén Sánchez Monterroso (suplent)

Vocals:

Sra. Núria Vall Fossas (titular)
Sra. Cèlia Bermudez Gómez (suplent)
Sra. David Gispert Martínez (titular)
Sra. Natalia Guinjoan Juncosa ( suplent
Sra. Anna Belén Rodriguez Padilla ( titular)
Sr. Daniel Duran Cayuela (suplent)

Secretària:

Sra. Blanca Oliach Alasà (titular)
Sra. Susana Campiñez Valencia (suplent)

Tercer. Convocar de conformitat l’establert a la base 6.1.1 de les bases especíﬁques, a la
persona aspirant admeses que no ha acreditat el nivell de llengua catalana equivalent al nivell
de suﬁciència C1 a la realització de la primera prova de la fase d’oposició (prova llengua
catalana), el proper dia 19 de setembre 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 selectiu.
Quart. Es relaciona a continuació la data i lloc on es realitzarà la següent prova del procés de
selecció:
Les persones aspirants admeses i les persones admeses que hagin superat la prova de
llengua catalana es convoquen el dia 23 de setembre de 2022 a les 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 de realitzar el segon i tercer exercici de la fase d’oposició, prova pràctica
(de caràcter obligatori i eliminatori) i entrevista personal (de caràcter obligatori i eliminatori).

El Secretari General, Jaume Renyer Alimbau
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