Josep Gómez Belluga, secretari del Consell Comarcal del Tarragonès,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Tarragonès, en sessió
extraordinària de data 28 d’octubre de 2015, va adoptar, entre d'altres, el
següent acord:
2.1.- El president dóna lectura a l'enunciat d'aquest punt de l'ordre del dia i la Junta
de Govern del Consell, per unanimitat, acorda:
“Antecedents
1. Les diverses àrees d’aquest Consell Comarcal disposen d’una plantilla de recursos
humans amb una alta dinàmica de canvis contractuals, per baixes, incapacitats,
excedències, maternitats i d’altres situacions administratives i laborals, que fan
necessari realitzar les corresponents substitucions per atendre, degudament i amb
garantia, les tasques administratives dels departaments que presten serveis
essencials i bàsics dels municipis de la comarca.
2. La Junta de Govern de 2 de març de 2009 va aprovar les bases d’una Borsa de
Treball d’Auxiliars administratius per cobrir aquests tipus de substitucions.
3. Aquesta Borsa de Treball d’Auxiliars Administratius a hores d’ara, per la seva
antiguitat i per estar exhaurida en diverses crides, ha esdevingut inoperativa i de
necessària renovació, per la qual cosa es considera convenient deixar sense efecte
la seva vigència i que se n’aprovin unes noves bases i convocatòria.
4. En principi es preveuen possibles absències programades en serveis ja declarats
com a públics essencials per acord del ple de 29 de desembre 2014 en la categoria
d’auxiliar administratiu. Aquest acord plenari faculta a què se’n pugui declarar de
nous segons noves necessitat sobrevingudes per cobrir serveis essencials bàsics.
Fonaments de dret
1. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2. Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març que aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors.
3. Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat per Decret 214/1990,
de 30 de juliol.
4. Article 21.dos de la Llei 36/2014
Acord
La Junta de Govern del Consell Comarcal acorda:
1. Aprovar deixar sense vigència la Borsa de treball d’auxiliars administratius de l’any
2009.
2. Aprovar les Bases específiques que han de regir el procediment selectiu per a la
creació d’una borsa de treball de personal funcionari i laboral no permament
d’auxiliars administratius del Consell Comarcal del Tarragonès.
3. Publicar l’aprovació de les Bases específiques al Butlletí Oficial de la Província, i el
text íntegre al tauler d’anuncis i a la web de la Corporació.
4. Facultar a la presidència, que quan es produeixin necessitats del servei, realitzi la
corresponent convocatòria del procés selectiu.
5. Donar trasllat d’aquest acord a la Subdelegació del Govern, en compliment de
l’article 65 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Jurídic.

6. En cas que es pugui produir una vacant en un lloc de treball que no estigui
inicialment declarat com a públic essencial per acord del ple de 29 de desembre
2014, o acord plenari posterior, s’haurà de justificar i motivar, i notificar novament
a la Subdelegació del Govern.”
I, perquè consti, signo aquest certificat de l'esborrany d'acta redactat, a reserva de la
seva aprovació, de conformitat amb el que disposa l'art. 206 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Tarragona, 29 d’octubre de 2015
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