DECRET

Identificació
Dep.: Serveis Interiors, béns i noves tecnologies/JG
Assumpte: Aprovació d’ampliació de la llista provisional 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 acord de la Junta de Govern extraordinària de 28 d’octubre de 2015 es van
aprovar les Bases específiques que regeixen el procediment selectiu per a 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.
3. 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.
4. 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.
5. Les Bases específiques apareixen publicades a la pàgina web de la Corporació
(www.tarragones.cat).
6. El dia 24 de novembre de 2015, va finir el termini de presentació d’instàncies per
prendre part en la Borsa de treball.
7. Per resolució de presidència de 2 de desembre 2015 aquesta presidència ja va
aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos. No obstant això per via registre
únic en data registre d’entrada 7 de desembre 2015 va entrar una instància de
sol·licitud d’admissió de la senyora C.R.P., DNI 36.575.077-V, presentada el dia
23 de novembre 2015 a l’Oficina de Benestar Social i Família de Vendrell.
8. Revisada la documentació presentada resulta correcta d’acord amb l’establert a
les bases i per tant s’ha d’admetre la seva sol·licitud.
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 l’ampliació de la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es
del procés sel·lectiu 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, i admetre a l’aspirant núm.
DNI 36.575.077-V.
2. Publicar aquesta ampliació d’admesos al tauler d’anuncis i a la web de la
corporació (www.tarragones.cat), i realitzar notificació individual a l’aspirant
admesa. Afegir aquesta sol·licitud a la llista definitiva.
3. Concedir un termini de 5 dies hàbils, a partir del dia següent a l’última publicació
al tauler d’anuncis, a la web de la corporació [www.tarragones.cat] i del día
següent a rebre la notificació, per a esmenes i possibles reclamacions, així com
possibles recusacions en la composició del Tribunal Qualificador.
4. Fer públic que la composició del Tribunal serà la següent:
Per a la Plaça administratiu
− President:
− President suplent:
− Vocal primer:
− Vocal primer suplent:
− Vocal segon:
− Vocal segon suplent:
− Secretària:
− Secretària suplent:

interí funcionari i Borsa de treball
Josep Gómez Belluga
Carme Garcia Garcia
Pilar Casanova Sánchez
Anna Guinovart Grau
Francisco Pueyo Gràcia
Dolors Sánchez Aldama
Carme Garcia Garcia
Dolors Sánchez Aldama

Assistirà a les proves i a les sessions del Tribunal un representant sindical dels
funcionaris, amb veu i sense vot.
5. Que el dia, hora i lloc d’inici del segon exercici, consistent en una prova teòrica i
pràctica relacionada amb el contingut del temari, serà el següent:
Administratiu funcionari interí:
Dia: 11 de gener de 2016 a les 9 h.
Lloc: Consell Comarcal del Tarragonès. Carrer de les Coques, 3, Tarragona
Ordre d’actuació dels aspirants: els que el primer cognom comenci per la lletra A.
A la base 7 de les Bases generals es determina que les proves són de caràcter
eliminatori, per la qual cosa els següents exercicis s’anunciaran al tauler d’anuncis i
a la web de la Corporació (www.tarragones.cat).
Els aspirants hauran d'anar proveïts de l’original del DNI, passaport o permís de
conduir.
Tarragona, 15 de desembre de 2015
El president

En dono fe
El secretari

Pere Virgili Domínguez

Josep Gómez Belluga
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