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LLISTA DEFINITIVA 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/a 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. 
 

Atès que en data 23 de maig de 2022 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 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 

CALABUIG CABERO JESÚS  

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 
 

VELLARINO COBA BENJAMIN   

 
Persones excloses: 
 

CANDIDATURES motiu de l’exclusió 

ROBLES JIMENEZ JORDI no acredita estar en possessió de la titulació exigida 

http://www.reusmunicipals.cat/
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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)  
 
 
Tercer. Convocar a les persones aspirants admeses que necessitin acreditar el coneixement 
de llengües per a poder continuar amb el procés de selecció, el proper dia 03 de juny de 
2022 a les 08:45 hores a la Plaça Mercadal, 1 43201 de Reus (Ajuntament de Reus) amb 
la documentació per acreditar la identitat de la persona i un bolígraf. 

 
 
Aquesta publicació substitueix la notificació individual als/les aspirants. 
 
Reus, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Solé i Tarragó 
Gerent 
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