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LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 
 
 
Atès que el 20 d’abril de 2022 es van aprovar les bases que han de regir el procés selectiu per a la 
provisió d’un lloc de treball indefinit d’un tècnic/a de grau universitari en enginyeria per a tècnic de 
suport de Reus Energia de la societat municipal REUS SERVEIS MUNICIPALS SA. 
 
Atès que les esmentades bases van ser publicades al BOPT el 26 d’abril de 2022, 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 16 de maig de 2022. 
 
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 
per a la provisió d’un lloc de treball indefinit d’un tècnic/a de grau universitari en enginyeria 
per a tècnic de suport de Reus Energia de la societat municipal REUS SERVEIS MUNICIPALS 
SA. 
 
Persones admeses provisionalment: 
 

CANDIDATURES llengua catalana 

CANELA SÁNCHEZ VICTOR no acredita nivell requerit 

CLERGAS CABRE EDUARDO   

FORCADELL MONSO, XAVIER   

FUNES MENDEZ DANIEL no acredita nivell requerit 

GONZALEZ MUÑOZ XAVIER   

JUNCOSA LLAURADO SONIA   

MARTI LINDEZ AMAT AISIES   

MARTINEZ ROCA, ANDREU   

MORATÓ MORENO SERGIO no acredita nivell requerit 

SENDRA HUGET RAMON   

VALLVERDU PUJOL JORDI no acredita nivell requerit 

VELLARINO COBA BENJAMIN   

 
 
Persones excloses: 
 

CANDIDATURES motiu de l’exclusió 

CALABUIG CABERO JESÚS no acredita estar en possessió de la titulació exigida 

ROBLES JIMENEZ JORDI no acredita estar en possessió de la titulació exigida 
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Segon. Nomenar el tribunal qualificador de la selecció que estarà format per les persones 
següents: 
 
President: Sra. Núria Sicart Barceló  (suplent: Sr. Víctor Àlvarez Prat) 
Vocal: Sr. Ramon Castellví Andreu  (suplent: Sr. Joan Carles Brull) 
Vocal: Sr. Albert Roca Margalef (suplent: Sr. Sergi Casals Mata) 
Secretària: Sra. Judit Cervelló Pujades  (suplent: Sra. Maria Fernanda Rodriguez Travé)  
 
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 puguin 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 
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