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REUS SERVEIS MUNICIPALS SA - ADVOCAT/DA - LLETRAT/DA ASSESSOR/A

ACTA relativa a la selecció de personal d’advocat/da – lletrat/da assessor/a
El dia 20 de març de 2018, es va plantejar a les persones aspirants del procés de selecció la resolució i desenvolupament per escrit d’un supòsit pràctic sobre continguts relacionats amb les funcions
del lloc de treball. La prova va començar a les 9 del matí i es va disposar d’una hora per a resoldrela. Hi van assistir les 8 persones aspirants convocades, que eren la totalitat de persones que van
sol·licitar concórrer a l'esmentat procés selectiu, que van presentar la documentació requerida per
concórrer-hi.
Les persones aspirants que NO van superat l'esmentada prova pràctica són les següents (identificades amb els tres darrers números i la lletra del seu NIF):
817E
655X
579L
670Y
283K
319J

No supera
No supera
No supera
No supera
No supera
No supera

Les persones aspirants que Sí que han superat la prova són les següents (identificades amb els
tres darrers números i la lletra del seu NIF):
972T
753E

Supera
Supera

D'aquestes dues persones, la identificada amb el número 972-T ha realitzat una prova sensiblement més correcta i precisa que l'altre aspirant, amb una major correcció i encert de les diverses
qüestions plantejades.
Les dues persones que han superat la prova disposen del nivell de català requerit suficientment
acreditat.
El dia 4 d’abril de 2018 s'han dut a terme les entrevistes personals a les dues persones candidates
admeses i que van superar la prova escrita, que havien realitzat la totalitat dels aspirants el dia 20
de març de 2018.
Les persones que han realitzat l'entrevista són les que seguidament s'identifiquen:
DNI
*****972T
*****753E
Valoració del curriculum i l'entrevista de l'aspirant amb NIF *****972T: Aquest aspirant acredita una
dilatada i variada experiència en empresa pública i privada, relacionada amb les funcions del llocs
de treball obert; coneixement de dret administratiu, i específicament en contractació; formació en
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els àmbits de les tasques que ha de desenvolupar, i el desenvolupament de tasques com a lletrat
assessor en empresa pública.
Valoració del curriculum i l'entrevista de l'aspirant amb NIF *****753E: Aquest aspirant acredita una
dilatada experiència en l'àmbit públic, però no tant dilatada i variada en l'àmbit privat, ni específicament en l'empresa pública, un coneixement de dret administratiu ampli, però no en profunditat en
matèria de contractació, formació en alguns dels àmbits relacionats en el lloc de treball, però força
limitada o inexistent en règim local i mercantil, i no resta acreditada experiència com a secretari o
vicesecretari del consell d'administració en societats mercantils, ni com a lletrat assessor en empresa pública.
Un cop fetes les entrevistes i analitzat el curriculum presentat pels aspirants, i valorats en el seu
conjunt el contingut de la prova pràctica realitzada, de l'entrevista i del curriculum, a partir dels elements de valoració que es fixaven en l'anunci de selecció que es publicà en el BOP de Tarragona
número 245 de data 22 de desembre de 2017, els sotasignants informen que la persona que es
considera més adient per ocupar el lloc d’advocat/da assessor/a – lletrat/da assessor/a és la Sra.
Maida Rodríguez Travé, amb NIF número *****972-T.

La qual cosa informem als efectes que l’òrgan competent prengui una decisió, i n'aixequem la present acta.

La qual cosa es fa constar en l’expedient, i es proposa que es publiqui en el format adient a la web
de la societat (www.reusmunicipals.cat) i s’hi doni accés a través del Portal de Transparència
(http://transparencia.reus.cat/reus-serveis-municipals ).

digitalmente
CPISR-1 Josep Firmado
por CPISR-1 Josep
Alberich Forns
Alberich
Fecha: 2018.04.06
Forns
15:09:17 +02'00'

Sr. Josep Alberich Forns

Firmado digitalmente
CPISR-1
por CPISR-1 Josep
Josep Maria Maria Sabaté Vidal
Fecha: 2018.04.09
Sabaté Vidal 09:17:07 +02'00'

Sr. Josep M. Sabaté Vidal

CPISR-1 C
Josep Solé
Tarragó

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C Josep
Solé Tarragó
Fecha: 2018.04.09
12:15:10 +02'00'

Sr. Josep Solé Tarragó

