DECRET
Identificació
Dep.: Serveis interiors, Béns i Noves tecnologies. JG/dr.
Assumpte: Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés
selectiu d’una borsa de treball de pedagogs/ues.
Fets
1. La Junta de Govern, en sessió del dia 25 de juliol de 2017, va aprovar les
bases generals i específiques del procés selectiu per a la creació de les borses
de treball de personal funcionari i laboral de les disciplines de treball social,
tècnic de joventut, educació social, pedagogia, psicologia, teràpia familiar,
integració social i auxiliar tècnics.
2. Per Decret de Presidència de data 10 d’agost de 2017 es va aprovar la
convocatòria del per a la creació de les borses de treball esmentades.
3. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 161, de 21 d’agost de
2017 apareixen publicades les Bases generals i específiques per regir les
borses de treball, així mateix, també es va publicar la convocatòria de
l’esmentat procés selectiu.
4. Les Bases generals i específiques apareixen publicades a la pàgina web de la
Corporació (www.tarragones.cat).
5. El 31 d’agost de 2017, va finir el termini de presentació d’instàncies per
prendre part en les Borses de treball.
6. Per decret de presidència de data 18 de gener de 2018 es va aprovar la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos d’aquesta convocatòria.
7. Aquest decret es va publicar al e-tauler de la Corporació, a la web i al BOPT
núm. 15 de 22 de gener de 2018, i indicava, entre d’altres, els aspirants
exclosos i les seves causes.
8. L’aspirant amb DNI 432-D, ha aportat la titulació requerida de català i en
conseqüència pot seguir amb el procediment.
9. L’aspirant amb DNI 350-J, queda exclosa definitivament per no haver
justificat l’excepció de pagament i/o pagament.
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. 43, de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu de
les Administracions Públiques.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés
selectiu d’una bora de treball de pedagogs/ues.
2. Aprovar ampliar la llista d’admesos amb l’aspirant amb DNI 432-D ja que ha
aportat la titulació requerida de català.
3. Aprovar excloure definitivament l’aspirant titular amb DNI 350-J per no
haver justificat l’excepció de pagament i/o pagament.
4. Publicar aquest decret al tauler d’anuncis i a la web de la corporació
(www.tarragones.cat)
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