ANUNCI
Per decrets de la presidència de l'Institut números 202200635 i 202200638, ambdós de data 5
d'agost, d'aprovaren les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de
dinamitzadors/es interins/es torn promoció interna de la plantilla de personal laboral de
l’IMRC.
Les esmentades bases i la convocatòria es publicaren íntegrament al BOP de Tarragona del
dia 25 d'agost de 2022 (CVE 2022-07504).
Ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives
convocades per aquest Institut, i s'hi ha presentat una única aspirant.
El punt 4 de les bases referides, preveu que un cop finalitzat el termini de ·licituds es farà
pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler
d'edictes de la corporació i a la web municipal.
El punt 5 de les bases regula el tribunal qualificador, i preveu que els membres d'aquest els
designarà el president de l'IMRS en la resolució que aprovi la llista de persones admeses i
excloses.
Considerant que s'ha presentat al procés una única aspirant, i que aquesta ha restat admesa,
esdevé innecessari efectuar el tràmit d'esmena de defectes d'admissió, i es pot agilitzar el
procés selectiu.
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses.
Per tal de donar compliment a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades de caràcter personal i Garantia dels Drets Digitals, es publiquen els 4
dígits corresponents a la quarta, cinquena, sisena i setena posició en el cas del DNI i a la
cinquena posició en el cas del NIE (restant la resta de posicions marcades amb asterisc).
Llistat persones admeses exemptes de fer la prova de Català i Castellà
Posició 4, 5, 6 i 7 del DNI/NIE

NOM I COGNOMS

***0296**

Tonyi Simó Vilalta

Segon.- Nomenar el tribunal qualificador del procés selectiu, que el conformaran Les
següents persones:
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President/a:
Titular: JOSEP ORIOL NICOLAU TELL
Suplent: COIA DOMINGO MONTEVERDE

Vocals:
Titular: IOLANDA FONTGIVELL PINO
Suplent: JAUME MASSO CARBALLIDO
Titular: ANTONI SAEZ SANCHEZ-GUERRERO
Suplent: RAQUEL APARICIO MAINAR
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 els/les aspirants al segon exercici de la Fase d'oposició, Prova Pràctica, el
dimecres dia 14 de setembre de 2022 a les 9:00h, a les dependències de l’Institut Municipal
Reus Cultura -Casa Rull-, al carrer de Sant Joan, 27, 2a Planta, Reus, amb el DNI i un bolígraf. El
primer exercici, prova de Coneixement de llengua catalana nivell de suficiència C1, ja va
quedar justificat per l'única candidata amb el corresponent certificat, per la qual cosa n'ha
restat exempta.
Quart.- Donar a la present resolució la publicitat escaient.
Reus, a data de signatura del document,

El Secretari general,
Jaume Renyer Alimbau
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