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LLISTA PROVISIONAL 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. 
 
Vist el que estableix la base quarta de les bases de la convocatòria, es decideix: 
 
 

Primer. Aprovar la llista provisional 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. 
 
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 no acredita nivell requerit 

LLANOS SERRAL, XAVIER no acredita nivell requerit  

PELEJA BONFILL, JULIA   

RAMOS JIMENEZ, BEATRIZ   

RUIZ GUERRERO, MARIA 
JOSEFINA 

  

SENTIS LOPEZ, NATALIA   

TUSET MARTORELL, MARC   

VILA SOTORRA, PERE no acredita nivell requerit  

VIRGILI SEBASTIA, ANNA no acredita nivell requerit  

 
 
No hi ha persones excloses en aquest procés de selecció. 
 

http://www.reusmunicipals.cat/
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Segon. Nomenar el tribunal qualificador de la selecció que estarà format per les persones 
següents: 
 
President: Sr. Josep Solé Tarragó  (suplent: Sr. José Antonio Álvarez Muñoz) 
Vocal: Sr. Josep M. Sabaté Vidal  (suplent: Sr. Jordi Voltas Francisco) 
Vocal: Sr. Marta Raspall Bernaus (suplent: Sra. Núria Puig Masanés) 
Secretària: Sra. Maria Fernanda Rodriguez Travé  (suplent: Sr. Judit Cervelló Pujades)  
 
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. 
 

 
La data i el lloc on es realitzarà el primer exercici de la selecció es determinarà quan es publiqui la 
llista definitiva de persones admeses i excloses. 
 
Hi ha un termini de 5 dies naturals per a que es pugin presentar al·legacions.  
 
Aquesta publicació substitueix la notificació individual als/les aspirants. 
 
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de 5 dies naturals a partir de la 
finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat 
resolució, les al·legacions s'entenen desestimades. 
 
Si no es presenten al·legacions o es desestimen la llista de persones admeses i excloses es 
considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou. 
 
Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les 
esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada a la pàgina web municipal 
www.reusmunicipals.cat.  
 
Els canals per a presentar les al·legacions seran els mateixos que les bases van preveure en la seva 
clàusula 3a per a presentar les sol·licituds de participació en el procés de selecció. 
 
 
Reus, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
Josep Solé i Tarragó 
Gerent 
 
 

http://www.reusmunicipals.cat/

		2021-10-26T14:45:44+0200
	Josep Solé Tarragó - DNI 39660834W (SIG)




