GER-2_2021-RSM

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

Atès que el 14 de setembre de 2021 el Conseller Delegat va decidir aprovar les bases que han de
regir la selecció d’un llicenciat/da en Dret per a la tramitació d’expedients de contractació, de la
plantilla de personal de la societat municipal REUS SERVEIS MUNICIPALS SA.
Atès que les esmentades bases van ser publicades al BOPT el 22 de setembre de 2021, al portal
d’ocupació de l’Ajuntament de Reus i a la web municipal www.reusmunicipals.cat.
Atès que el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el passat 13 d’octubre de 2021.
Atès que en data 26 d’octubre de 2021 el gerent de Reus Serveis Municipals va aprovar la llista
provisional de persones admeses i excloses, que va ser publicada a la web municipal
www.reusmunicipals.cat en la mateixa data.
Atès que ha finalitzat el termini per a què es puguin presentar al·legacions i esmenar deficiències
de documentació i revisada la documentació rebuda durant el termini de recepció.
Vist el que estableix la base quarta de les bases de la convocatòria, es decideix:

Primer. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés de selecció
d’un llicenciat/da en Dret per a la tramitació d’expedients de contractació, de la plantilla de
personal de la societat municipal REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, que quedarà exposada a
la pàgina web municipal www.reusmunicipals.cat.

Persones admeses:
Cognoms i Nom

Llengua catalana

Llengua castellana

AGUAYO ESCAÑO SONIA
BELMONTE VIÑOLO, NEREA
BEUNZA ROIG, NATALIA
CAPDEVILA BAGES, MARC

no acredita nivell
requerit

CASTRO DENUC, LIDIA MARTA
CATALA OLLER, NATALIA
DRIMUS, EMILIA JENICA
ESPINOZA PARRA, VIRGINIA
ESPERANZA

no acredita nivell
requerit

LLANOS SERRAL, XAVIER

no acredita nivell
requerit

no acredita nivell requerit
(es desestimen les al·legacions,
d'acord amb el punt 2.5 de les
Bases)
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PELEJA BONFILL, JULIA
RAMOS JIMENEZ, BEATRIZ
RUIZ GUERRERO, MARIA
JOSEFINA
SENTIS LOPEZ, NATALIA
TUSET MARTORELL, MARC
VILA SOTORRA, PERE
VIRGILI SEBASTIA, ANNA

No hi ha persones excloses en aquest procés de selecció.

Segon. Nomenar el tribunal qualificador de la selecció que estarà format per les persones
següents:
President:
Vocal:
Vocal:
Secretària:

Sr. Josep Solé Tarragó
(suplent: Sr. José Antonio Álvarez Muñoz)
Sr. Josep M. Sabaté Vidal
(suplent: Sr. Jordi Voltas Francisco)
Sr. Marta Raspall Bernaus
(suplent: Sra. Núria Puig Masanés)
Sra. Maria Fernanda Rodriguez Travé
(suplent: Sra. Judit Cervelló Pujades)

Tercer. Convocar, de conformitat l’establert a la base sisena de les bases específiques, a les
persones aspirants admeses que necessitin acreditar el coneixement de llengües (català i
castellà) per a poder continuar amb el procés de selecció, el proper dia 16 de novembre de
2021 a les 10:45 hores a la Plaça Mercadal, 1 43201 de Reus (Ajuntament de Reus) amb
la documentació per acreditar la identitat de la persona, un bolígraf i mascareta.

Reus, a la data de la signatura electrònica.
Josep Solé
Tarragó - DNI
39660834W
(AUT)

Signat digitalment
per Josep Solé
Tarragó - DNI
39660834W (AUT)
Data: 2021.11.09
17:12:25 +01'00'

Josep Solé i Tarragó
Gerent
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