DECRET
Identificació
Dep.: Serveis interiors, béns i noves tecnologies. JG/dr
Assumpte: Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos del procés
selectiu d’una plaça d’administratiu per promoció interna.
Fets
1. La Junta de Govern, en sessió del dia 5 d’octubre de 2017, va aprovar les
bases específiques del procés selectiu d’una plaça d’administratiu per
promoció interna de la corporació.
2. Per Decret de Presidència de data 17 de gener de 2018 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. 16, de 23 de gener de
2018 apareixen publicades les bases específiques que regiran el procés,
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 12 de febrer de 2018, va finir el termini de presentació d’instàncies per
prendre part en les Borses de treball.
6. Les sol·licituds presentades han estat revisades d’acord amb les bases
aprovades.
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
comú de les administracions públiques.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés
selectiu d’una plaça d’administratiu per promoció interna.
2. Publicar la llista a l’e-tauler i a la web de la corporació (www.tarragones.cat).
3. Concedir un termini de 10 dies hàbils, a partir del dia següent a l’última
publicació al tauler d’anuncis i a la web de la corporació
[www.tarragones.cat] per a esmenes i possibles reclamacions, així com
possibles recusacions en la composició del Tribunal Qualificador. En cas de
no presentar-se’n, s’entendrà aprovada definitivament la llista d’admesos i
exclosos en els mateixos termes de la llista provisional.
Convocatòria 2/2017

Plaça d’administratiu per promoció interna
Llista d’aspirants admesos provisionalment:
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DNI
1
2

751-F
071-W

4. Fer públic que la composició del Tribunal serà la següent:
Per a la Borsa de treball de treballadors/es socials:







President:
President suplent:
Vocal primer:
Vocal primer suplent:
Vocal segon:
Vocal segon suplent:

Josep Gómez Belluga
Dolors Sánchez Aldama
Dolors Sánchez Aldama
Antònia Dengra Pérez
Josep Ma. Piqué Cugat
Gemma Grinyó Franquet

Actuarà com a secretària del tribunal una de les vocals primeres.
5. Que el dia, hora i lloc d’inici del segon exercici, consistent en una prova
teòrica relacionada amb el contingut del temari, serà el següent:
Plaça d’administratiu per promoció interna :
Dia: 7 de març de 2018 a les 9:30 hores.
Lloc: Consell Comarcal del Tarragonès (C/ de els Coques, 3. Tarragona).
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, a data de signatura electrònica
El president
Daniel Cid Ricote

CPISR-1 C
Daniel Cid
Ricote

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Daniel Cid
Ricote
Fecha: 2018.02.14
10:55:15 +01'00'

En dono fe
El secretari
Josep Gómez Belluga
Firmado digitalmente
CPISR-1 C
por CPISR-1 C Josep
Josep Gómez Gómez Belluga
Fecha: 2018.02.13
Belluga
13:22:45 +01'00'
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