DECRET

Identificació
Dep.: Serveis Interiors i béns
Assumpte: Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu de
la plaça administratiu funcionari (subgrup de funció C1), lloc de treball Cap d’Unitat
Administrativa, per a la provisió en règim d’interinatge adscrit a Secretaria, de la
plantilla del Consell Comarcal del Tarragonès, i de formació de borsa de treball.
Fets
1. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 94, de 22 d’abril de 2008
apareixen publicades les Bases Generals per regir la provisió dels llocs de treball
del personal laboral i funcionari del Consell Comarcal del Tarragonès.
2. Per decret de presidència de data 30 d’octubre de 2015 es va aprovar la
convocatòria del procediment selectiu de la provisió en règim d’interitnatge de la
plaça d’administratiu (subgrup de funció C1), lloc de treball Cap Unitat
Administrativa, adscrit a Secretaria i de formació de borsa de treball., així com la
urgència del procediment.
3. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 262, de 12 de novembre de
2015 es va publicar la convocatòria de l’esmentat procés selectiu.
4. Les Bases específiques apareixen publicades a la pàgina web de la Corporació
(www.tarragones.cat).
5. Per decret de presidència de data 2 de desembre 2015 es va aprovar la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos d’aquesta convocatòria.
6. Aquest decret es va publicar al e-Tauler de la Corporació, a la web i al BOPT núm.
287 de 12 de desembre 2015, i indicava, entre d’altres els aspirants exclosos, les
seves causes, i els que havien de fer la prova de coneixements de llengua
catalana, nivell C.
7. Dels tres aspirants exclosos, dos d’ells no han presentat comprovant del
pagament dels drets d’inscripció, els DNI 47178818E i el 43519078L a més,
aquest últim, de no compulsar els documents presentats. L’aspirant amb el DNI
39926235Y es considera que amb la documentació presentada acredita l’exempció
del pagament dels drets d’inscripció.
8. Dels aspirants que havien de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana, nivell C, el del DNI 39900705Y té la qualificació de no apte, i el del
39867154N obté la qualificació d’apta i pot continuar el procés de selecció.
9. En data registre d’entrada 7 de desembre 2015, per via de registre únic es va
presentar la sol·licitud d’una aspirant amb el DNI 36575077V, la qual es va
admetre i aprovar a l’ampliació de la llista d’admesos per decret de presidència de
15/12/2015.
Fonaments de dret
1. Art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals.
2. Art. 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Resolució
Per tant, resolc:

1. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu
de la plaça administratiu funcionari (subgrup de funció C1), lloc de treball Cap
d’Unitat Administrativa, per a la provisió en règim d’interinatge adscrit a
Secretaria, i de formació de borsa de treball.
2. Aprovar ampliar la llista d’admesos amb els aspirants titular dels DNI 39926235Y
i del DNI 36575077V.
3. Aprovar excloure definitivament als aspirants titulars dels DNI 47178818E i el
43519078L per no haver acreditat el pagament dels drets d’inscripció.
4. Publicar aquest decret al tauler d’anuncis i a la web de la corporació
(www.tarragones.cat).
Tarragona, 22 de desembre de 2015
El president

En dono fe
El secretari

Pere Virgili Domínguez

Josep Gómez Belluga

