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DECRET

Assumir els resultats i el llistat d’aspirants aprovats que conformen la
borsa d’auxiliar tècnic d’administració electrònica del Consell Comarcal
del Tarragonès.

Fets
En data 19 de desembre de 2019, per part del secretari del tribunal de
selecció i constitució d’una borsa d’auxiliar tècnic d’administració electrònica
del Consell Comarcal del Tarragonès, s'han signat les qualificacions finals i l’
ordre dels aspirants que conformen l’esmentada borsa d’auxiliar tècnic d’
administració electrònica del Consell Comarcal del Tarragonès.

Fonaments de dret
1. Bases específiques que del procés selectiu per a la creació de la borsa d’
auxiliar tècnic d’administració electrònica aprovades per la Junta de
Govern en sessió de 13 de setembre de 2019 i publicades al BOPT de
data 4 d’octubre de 2019.
2. Bases generals publicades al BOPT núm. 94 de 22 d’abril de 2008.

En conseqüència, RESOLC:
1. Assumir els resultats i l’ordre dels aspirants aprovats de la borsa d’
auxiliars tècnics d’administració electrònica en base a les qualificacions
de l’Acta del Tribunal, signada en data 19 de desembre de 2019 pel
secretari del tribunal.
2. Donar instruccions al departament de recursos humans de la corporació
per tal de que s’iniciï la crida per ocupar el lloc vacant, per ordre de
puntuació.
3. Establir que contra aquesta resolució, que és definitiva en la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos
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3.

mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació a la seu
electrònica de la corporació. 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 des del dia següent de la seva notificació.
4. Publicar la present resolució a la seu electrònica, plana web de la
corporació i a l’e-tauler.
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Règim de recursos:
Contra aquesta resolució, que és definitiva en la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós
administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva publicació a la seu electrònica de la corporació.
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 des del
dia següent de la seva notificació

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