
 
 

DECISIÓ DEL CONSELLER DELEGAT DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA 

 

Per decisió del conseller delegat de 15 de juny de 2020 es van aprovar les bases per a a la 

selecció d’un/a  gerent de la divisió de Serveis Funeraris i Baix Camp (en endavant SFRBC).  

 

Les esmentades bases, es van publicar al BOP de Tarragona de data 18 de juny de 2020, i en 

el termini de 10 dies hàbils, tal i com preveu el seu punt 5, a comptar des de l’endemà de la 

publicació de l’anunci corresponent van presentat sol·licitud per concórrer al procés selectiu 

les persones següents: 

 

DNI (4a, 5, 6 i 7 

posició) 
Nom i cognoms (inicials) 

···1792· JAAM 

···1870· MGC 

···9155· *MMTP*** 

···8498· AAM 

···1578· VRG 

···8114· *FPG 

···1503· *FGA*** 

···2326· CCM 

···1824· ECR 

···1307· JBP 

 

Per decisió del conseller delegat de 10 de juliol de 2010 es va determinar que les persones 

marcades amb un asterisc (*)  que no havien presentat la titulació mínima requerida, de grau 

universitari, llicenciatura o equivalent es trobaven provisionalment exclosos del procés 

selectiu i se’ls  va atorgar un termini que ha finalitzat el dia 15 de juliol a les 10:00 hores per 

tal d’esmenar la manca d’acreditació de la titulació requerida.   

 

Així mateix, es va disposar que els aspirants marcats amb un triple asterisc (***) que no 

haguessin justificat el nivell de coneixements de llengua catalana, nivell C1 conforme a la base 

3 b), haurien de realitzar la prova corresponent, llevat que acreditessin, en el mateix termini 

indicat al paràgraf anterior, el nivell de català exigit. 

 

S’ha constatat l’existència d’errors tipogràfics en la referència al DNI d’algunes persones 

aspirants incloses en el llistat d’aquesta resolució que resten rectificats d’acord amb al llistat 

anterior.  
 

 



 
 

Transcorregut el termini que es va atorgar i una vegada analitzada la documentació aportada 

pels i les aspirants  en el termini d’esmena,  

 

PRIMER.-  S’aprova la  relació d’aspirants admesos/es següent:  

 

DNI (4a, 5, 6 i 7 

posició) 
Nom i cognoms (inicials) 

···1792· JAAM                

···1870· MGC 

···9155· MMTP 

···8498· AAM 

···1578· VRG 

···8114· FPG 

···1503· FGA 

···2326· CCM 

···1824· ECR 

···1307· JBP 

 

SEGON.- Es convoca per a la realització de la prova de coneixements de la llengua catalana 

del mateix nivell requerit en la convocatòria a l’aspirant següent:  

 

DNI (4a, 5, 6 i 7 

posició) 
Nom i cognoms (inicials) 

 

···9155· MMTP 

 

Aquesta prova es realitzarà el proper dijous dia 16 de juliol, a les dependències de l’edifici 

TECNOPARC, a la recepció, a les 9:45 hores. L’aspirant haurà d’acudir-hi amb el DNI i un 

bolígraf. 

 

Reus, a la data de la signatura electrònica d’aquesta decisió 

 

 

 

 

El Conseller delegat de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA 

Carles Pellicer Punyed 
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