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Expedient: 8103630008-2019-0000413
Òrgan competent: Presidència

DECRET

Subsanació d'error i nova convocatòria del segon exercici de la borsa
de treball d'auxiliar tècnic d'administració electrónica.

Fets

Segons consta i es manifesta per la Secretaria, el dia 3 de desembre
2019, a les 9,30 hores, a l’hora d’explicar als aspirants els criteris
generals de la sessió per realitzar el segon exercici del procés selectiu
de la borsa de treball d’empleats públics d’auxiliar tècnic d’
administració electrònica, uns dels aspirants manifesta que ell no ha
estudiat la part teòrica i que s’ha de fer la part pràctica tal com diu el
decret publicat.
El president del tribunal, alhora secretari general de la Corporació,
manifesta que va fer un recés, i va reunir a tots els membres del
mateix, i es comprova que efectivament existeix una errada material al
decret de la llista provisional d’admesos i exclosos signada el 18/11
/2019, al punt 6, que diu que el segon exercici, consisteix en una prova
pràctica.
Segons consta en l’acta corresponent, reunit el tribunal d’aquest
procés selectiu, per unanimitat, acorden, que a la llista definitiva d’
admesos i exclosos, signada el 16/11/2019, en el punt tercer s’aprova
per causes organitzatives que l’hora d’inici del primer exercici, sigui les
9,30 hores. I, que, s’ha d’entendre que preval el contingut de les bases
d’aquest procés selectiu que indiquen que l’oposició consta de dues
subfases, la primera de coneixements teòrics i la segona de
coneixements pràctics. Tot així, s’ofereix als aspirants la possibilitat de
no realitzar la prova avui i aixecar-se. si així ho manifesta algun d’ells,
es suspendria la sessió d’avui, i, realitzaria un altre dia i hora
properament.
Seguidament, segons consta en acta un dels aspirants diu que no
realitzarà la prova avui, i s’aixecarà, donat que hi ha aquest error, que
anunciava que avui es realitzaria la prova pràctica.
Procedeix així, d’acord amb el criteri del tribunal d’aquest procés
selectiu, corregir l’error material detectat, i suspendre la sessió del dia
3/12/2019, i convocar als aspirants a realitzar el segon exercici teòric
un proper dia i hora.
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Fonaments de dret

Article 109.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Base específica 6 in fine del procés selectiu per a la constitució d’una
borsa de treball per cobrir la plaça d’auxiliar tècnic d’administració
electrònica.

En conseqüència, RESOLC:

Aprovar l’esmena de l’error material del punt 6 de la llista provisional d’
admesos i exclosos del procés selectiu d’una borsa de treball d’
empleats públics d’auxiliar tècnic d’administració electrònica , on diu “
...consistent en una prova pràctica.....”, ha de dir “... consistent en una
prova teòrica de qüestionari de coneixements teòrics”.
Ratificar el criteri del tribunal, d’acord amb els fets de la part resolutiva
d’aquesta resolució.
Ratificar el decret d’aprovació de la llista definitiva d’admesos i
exclosos, amb la modificació del punt 3 de la part resolutiva, fixant el
nou dia i hora d’inici del segon exercici de la prova teòrica:

Dia: 11 de desembre 2019, a les 10 hores.
Lloc: Consell Comarcal del Tarragonès, carrer de les Coques, 3 de
Tarragona.
La prova pràctica d’aquest segon exercici podrà realitzar-se el mateix
dia, amb els aspirants que superin la prova teòrica eliminatòria, en
funció del criteri del Tribunal.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

Tarragona, a data de signatura electrònica
El president
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Joan Martí Pla Pla
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