Recursos Humans
EDICTE
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.
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.
Atès que per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número 2022015186
de data 30 d’agost de 2022 es va aprovar la rectificació de la base primera de les bases específiques
esmentades en el sentit d’incloure els organismes autònoms i altres ens.
Atès que les esmentada rectificació va ser publicada al BOPT el 9 de setembre de 2022, al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat.
Atès que el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 23 d’agost de 2022.
Vist el que estableix la base tercera de les bases de la convocatòria i la reglamentació aplicable, i per decret
del Regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient número 2022016264 de data 13 de
setembre de 2022, s’ha resolt:
Primer. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a 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, que quedarà exposada al tauler
d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Reus i al web municipal http://www.reus.cat.
Hi ha un termini de 10 dies hàbils, d’acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, perquè les persones excloses puguin
esmenar les deficiències o acompanyin els documents preceptius que n’han motivat l’exclusió.

Persones admeses:
DNI (4a, 5, 6 i 7
posició)

Cognoms i Nom

***4008**

ALCAZAR CASALS, MIRIAM

***3199**

ALEGRET PLANA, ANNA

***8483**

ALVAREZ CUEVAS FIGUEROLA, MARIA MONTSERRAT

***2107**

AMOROS JUST, ANNA

***8797**

BEDMAR MARIN, ROSARIO

***4411**

BLANCHAR MARTINEZ, NATALIA

***0770**

BLANCO GARCIA, MARIA ILUMINADA

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

Cognoms i Nom

Nivell C1 de català

***9850**

BOZA ROCHO, MARIA ELISA

***5164**

CARMONA CREUS, AINA

***2508**

CASELLAS RAMON, EDGAR

***3188**

CASTILLO SANTORO, ALEXIS

***1874**

CASTRO DENUC, LIDIA MARTA

***9711**

CAYUELA FERRE, MARTA GEORGINA

***8929**

DE SIMONE C0RTES, ANTONIA

***3881**

GARCIA GARCIA, MARIA DEL CARMEN

***7558**

GARCIA MARTINEZ, CRISTINA

***6640**

GIMENEZ ALARIO, ANNA MARIA

***8690**

JUNCOSA CANO, ISRAEL

***6248**

LLORT ANGLES, TERESA

***3334**

LOPEZ ONCINS, SERGI ANGEL

***2358**

MARTI MORELL, ALBERT

***7473**

MELLADO RAMOS, ANTONIO FRANCISCO

***8094**

MONTES PAVON, MARIA SOLEDAD

***2868**

MORENO MAURANO, BELEN ANDREA

***1024**

NAVARRO VAZQUEZ DE PARGA, MONICA

No acredita el nivell C1 de català

***3883**

ODENA CANO, CARLA

No acredita el nivell C1 de català

***0359**

PARES RIBE, MARIA TERESA

***3542**

PORTAL PORCEL, CAROLINA

***8574**

PUIG REIG, ANGEL FRANCESC

***4106**

RAMOS JIMENEZ, BEATRIZ

***2303**

RODRIGUEZ ARAGONES, EDGAR

***0011**

RODRIGUEZ BLANCO, VANESSA

***3496**

ROIG AGRAS, NURIA

***3559**

SABATE GALLARDO, GISELA

***8891**

VERA JAQUEZ, DANIEL

***0176**

ZARIOUHI ZARIOUH, HICHAM

No acredita el nivell C1 de català

No acredita el nivell C1 de català

No acredita el nivell C1 de català

Persones excloses:
DNI (4a, 5, 6 i 7
posició)

Cognoms i Nom

Motiu exclusió

***2472**

FERNANDEZ SEGUI, CAROLINA

No acredita la titulació requerida

***2393**

GRAU PRADES, MARC

No acredita la titulació requerida

***7848**

PARES RIBE, GEMMA

No presenta currículum vitae

Nivell C1 de català

No acredita el nivell C1 de català
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DNI (4a, 5, 6 i 7
posició)
***0329**

Cognoms i Nom

Motiu exclusió

PEREZ GRANELL, ALIA MAURA

No acredita la titulació requerida

Nivell C1 de català

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

Sra. Montserrat Viladés Sánchez (titular)
Sra. Soledad Pascual Diaz (suplent)

Vocals:

Sra. Anna M. Cepeda Molero (titular)
Sra. Rosa Mª Rodriguez Valiente (suplent)
Sr. Antonio Saez Sánchez-Guerrero (titular)
Sr. Gerard Juanpere Toral (suplent)
Sr. Antonio Arenas Rodriguez (titular)
Sr. Francisco Villarraso Toro (suplent)

Secretari/a:

Sr. Marc Sabaté Mercadé (titular)
Sra. Blanca Oliach Alasa (suplent)

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, de conformitat l’establert a la base sisena de les bases específiques, a les persones
aspirants admeses que no han 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 3 d’octubre de
2022 a les 9:00 hores al Centre Cívic del Carme, amb el DNI, bolígraf i mascareta, per tal d’iniciar el
procés selectiu.

El Secretari General, Jaume Renyer Allimbau
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