
 

 

LLISTAT  DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 
ADMINISTRATIU DEPARTAMENT DE CONTRACTACIÓ 

 
El passat diumenge dia 19 de setembre de 2021, va sortir publicat al Diari de Tarragona 

 
El passat dilluns dia 20 de setembre de 2021, va sortir publicat al web de Reus Esport i 

, les Bases que han 

departament de contractació. 
 
Les esmentades bases, preveuen en el seu punt tercer que les sol·licituds per concórrer a 

 
 

 
 
b)Fotocòpia del títol acadèmic. 
 

 
 
d)Adaptacions necessàries que creguin adients per a realitzar les proves en el supòsit de 
persones disminuïdes. 
 
e)Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial, en el cas de 
trobar-

 
 
f)Per aquells/es aspirants/es que no tinguin nacionalitat espanyola, certificació acreditativa 
del nivell de castellà exigit
bases específiques, en el cas de trobar- cici de castellà. 
 
El passat 

 

persones següents: 
 

DNI NOM 

***1302** NSC 

***3932** NRAG 

***1050** ISMG 

***3321** NMP 



 

 

 

DNI NOM 

***8358** 
MPO 
(1) 

***4479** GGB 

***2039** EGG 

***8036** GMD 

***1166** ANM 

***9718** ELG 

***5252** AVS 

***0053** MDFJ 

***3151** SGR 

***9680** JMA 

***2250** LDG 

***3818** JMAS 

***1899** MHM 

***4106** BRJ 
 
 
 (1)No han presentat el nivell de català exigit a la Base segona punt tres: Tenir els 
coneixements de llengua catalana, nivell C1, per la qual cosa, llevat que els aspirants que 

3 
corresponent. 
 
Aquesta prova es realitzarà el proper 15  de 2021, a les dependències de 
Reus Esport i Lleure SA (Carrer Mallorca, 1 Reus) a les 9.00 hores. Els aspirants hauran 

-hi amb el DNI i un bolígraf. 
 

(2)No han presentat algun dels requeriments descrits a la Base tercera. 
 
(3)Queda EXCLÒS del procés de selecció per presentar la candidatura fora del sistema 
previst a la Base tercera. 
 
El termini concedit per subsanar la documentació requerida va finalitzar el passat 13 

 

Lleure SA en el termini indicat. 
 



 

 

Un cop revisada la documentació presentada dins del termini establert i finalitzat el 

 
 

DNI NOM 
 ***1302** NSC ADMÈS 

***3932** NRAG ADMÈS 

***1050** ISMG ADMÈS 

***3321** NMP ADMÈS 

***8358** 
MPO 
(1) 

No acredita nivell C1 de 
català 

***4479** GGB ADMÈS 

***2039** EGG ADMÈS 

***8036** GMD ADMÈS 

***1166** ANM ADMÈS 

***9718** ELG ADMÈS 

***5252** AVS ADMÈS 

***0053** MDFJ ADMÈS 

***3151** SGR ADMÈS 

***9680** JMA ADMÈS 

***2250** LDG ADMÈS 

***3818** JMAS ADMÈS 

***1899** MHM ADMÈS 

***4106** BRJ ADMÈS 

 


