
 

 

LLISTAT PROVISIONAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 
TELECOMUNICACIONS 

 
 
El passat diumenge dia 6 de juny de 2021, va sortir publicat al Diari de Tarragona 

telecomunicacions per a 
 

bases que han de regir la convocatòria del procés selecció per la 
contractació temp  
També es va publicar a la plataforma TECNOEMPLEO. 
 
Les esmentades bases, preveuen en el seu punt tercer que les sol·licituds per concórrer a 
aquest procediment selectiu es poden presentar fins el 18 de juny de 2021.   
 
Un cop finalitzat el termini es registren un total de 3 sol·licituds. Es proposa ampliar el plaç 
de presentació de currículums. 
 
El passat dimecres dia 13 de 2021, va sortir publicat al web de Reus Esport i 
Lleure SA que dóna accés , les Bases que han 

per la societat Reus Esport i Lleure SA. 
També es va publicar a la plataforma TECNOEMPLEO. 
 
Les esmentades bases, preveuen en el seu punt tercer que les sol·licituds per concórrer a 
aquest procediment selectiu es poden presentar fins el 3 de novembre de 2021. Les 

 
 
a)Currículum  
 
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- de castellà. 
 

persones següents: 
 

DNI NOM 

***1484** JMPP (3) 

***0053** ICM  

***2391** RST(1) (2) 

***1755** ABR 

***2440** BML 

***7671** JDT (1) (2) 

***7311** SCF (1) 

***9007** GSG (2) 

***2349** PLA (1) 

***2417** SOI 

***3113** JMCP (3) 

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

26 de novembre de 2021, hauran de realitzar la prova 
corresponent. 
 
(2)No han presentat algun dels requeriments descrits a la Base segona. Fotocòpia del títol 
que acrediti la formació mínima exigida a la base tercera. 
 
(3)Queda EXCLÒS del procés de selecció per presentar la candidatura fora del sistema 
previst a la Base segona. 
 
La documentació de subsanació 26 de novembre 
de 2021 presencialment a la recepció de Reus Esport i Lleure SA (Pavelló Olímpic 
Municipal de Reus, Carrer Mallorca, 1) en horari de 10.00 hores a 14.00h o per mail a 
rrhh@reusesport.cat 
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