
 

    

 

LLISTAT PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA 

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA D’UN TÈCNIC/A COMPTABLE  

 

 

El passat 24-08-2022 van sortir publicades al BOP de Tarragona amb número CVE 

2022-07516 les Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a 

la contractació indefinida d’un Tècnic Comptable per la plantilla de personal 

de la societat Reus Desenvolupament Econòmic, S.A. 

 

Les esmentades bases, preveuen en el seu punt TERCER que les sol·licituds per 

concórrer a aquest procediment selectiu es poden presentar fins el 08/09/22. Les 

sol·licituds han d’anar acompanyades amb la documentació que s’hi 

especifica: 

 

a) Instància per formalitzar la sol·licitud.  

 

b) Model normalitzat d’autobaremació de mèrits.  

 

c) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI).  

 

d) Currículum Vitae de l’aspirant actualitzat. 

 

e) Fotocòpia del títol acadèmic mínim exigit. 

 

f) Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que s’al·leguin per a la 

seva valoració en la fase de concurs.  

 

g) Fotocòpia del document acreditatiu de nivell de coneixement de llengua 

catalana i castellana, en el seu cas. 

 

 

En l’esmentat termini, han presentat sol·licitud per concórrer al procés selectiu 

les persones següents: 

 

NOM I COGNOMS DNI ADMES/EXCLÒS OBSERVACIONS 

ASS ***195*** 
ADMÈS/A  
PROVA CATALÀ (3) 

CONVOCAT/DA PROVA CATALÀ 

ACG ***341*** 
ADMÈS/A  
PROVA CATALÀ (3) 

CONVOCAT/DA PROVA CATALÀ 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Candidat/a admès en el procés de selecció.  

 

(3) No han presentat el nivell de català exigit a la Base SEGONA punt 2.4: Tenir 

els coneixements de llengua catalana, nivell B2, per la qual cosa, llevat que 

els aspirants que s’indiquen l’acreditin abans del moment de realitzar la 

prova de català, hauran de realitzar la prova corresponent.  

 

Aquesta prova es realitzarà el proper 22-09-2022, a les dependències de 

l’edifici TECNOPARC, a la recepció de la planta primera, a les  08:45 hores.  

Els aspirants hauran d’acudir-hi amb el DNI i un bolígraf.  

 

Reus, a la data de la signatura electrònica.  

 

 

 

 

Albert Boronat Avià 

Gerent de REDESSA  

ETF ***284*** ADMÈS/A (1)   

EGG ***203*** ADMÈS/A (1)   

FCHQ ***784*** ADMÈS/A (1)   

GCG ***812*** ADMÈS/A (1)   

JCF ***955*** 
ADMÈS/A  
PROVA CATALÀ (3) 

CONVOCAT/DA PROVA CATALÀ 

MFB ***348*** ADMÈS/A (1)   

MBM ***060*** 
ADMÈS/A  
PROVA CATALÀ (3) 

CONVOCAT/DA PROVA CATALÀ 

RGB ***400*** ADMÈS/A (1)   

SDG ***550*** 
ADMÈS/A  
PROVA CATALÀ (3) 

CONVOCAT/DA PROVA CATALÀ 
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