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Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, i canvi d’hora del
primer exercici del procés selectiu d’una borsa de treball d’auxiliars
tècnics administració electrònica.

Fets
1. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 94, de 22 d’abril
de 2008 apareixen publicades les Bases Generals per regir la provisió
dels llocs de treball del personal laboral i funcionari del Consell
Comarcal del Tarragonès.
2. La Junta de Govern, en sessió del dia 13 de setembre de 2019, va
aprovar les Bases específiques per a la provisió del procés selectiu
per a la constitució d'una borsa d’auxiliar tècnic d’administració
electrònica.
3. En data 4 d’octubre es va publicar l’anunci al BOPT on es determinava
un període de 10 dies hàbils per l’exposició pública de les bases. No
es van presentar esmenes.
4. Per Decret de presidència de data 21 d’octubre es va procedir a la
convocatòria del procediment selectiu on s’establien 10 dies naturals
per presentar les instàncies.
5. El 8 de novembre de 2019, va finir el termini de presentació d’
instàncies per prendre part en la Borsa de treball.
6. Les sol·licituds presentades van ser revisades d’acord amb les bases
aprovades.
7. Per decret de presidència de data 15 de novembre de 2019 es va
aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos d’aquesta
convocatòria.
8. Aquest decret es va publicar al e-tauler de la Corporació, a la web i al
BOPT de 21 de novembre de 2019, i indicava, entre d’altres, els
aspirants exclosos i les seves causes.
9. L’aspirant exclòs provisionalment, Ramon Royo i Giner amb DNI
***2237**, ha presentat la titulació requerida i en conseqüència pot
seguir amb el procediment.
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10. L’aspirant exclòs provisionalment, Rubén Jericó Gómez amb DNI
***2780**, ha presentat la compulsa del DNI, carnet de conduir,
titulació i certificat nivell C1 de català, i per tant pot seguir amb el
procediment.
11. L’aspirant Víctor Verge Vives, amb DNI ***0358**, ha presentat la
compulsa de la titulació i del DNI i en conseqüència pot seguir amb el
procediment.
12. L’aspirant Òscar Viladomat Agustí, amb DNI ***9216**, ha presentat la
compulsa del DNI i del carnet B de conduir, compulsa de la titulació i
del nivell C1 de català, en conseqüència pot seguir amb el
procediment.
13. L’aspirant Esteve Llorens Martell, amb DNI ***4229**, va presentar la
seva sol·licitud i documentació per e-Tram, el 15 de novembre, a les
15:47 hores. En data 25 de novembre, presenta nova sol·licitud
indicant que no hi figura a la llista d’admesos i exclosos i per poder
participar en aquestes proves, fent esmenes de l’aprovació de la llista
provisional. El termini de presentació de sol·licituds fineix el dia 8 de
novembre i la llista d’admesos i exclosos es signa el dia 15 de
novembre a les 12:05 hores i es publica el dia 21 de novembre. Així,
no es va incloure aquesta sol·licitud, per haver-se presentat fora de
termini i just després de la signatura del decret de la llista provisional d’
admesos i exclosos.
14. Procedeix ara, incorporar l’exclusió de l’aspirant Esteve Llorens
Martell, amb DNI ***4229**, a la llista definitiva d’admesos i exclosos
per la presentació de la seva sol·licitud de manera extemporània, sent
aquest un defecte insubsanable.

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.

En conseqüència, RESOLC:
1. Aprovar la incorporació en la llista definitiva d’admesos i exclosos del
procés selectiu d’una borsa de treball d’auxiliar tècnic d’administració
electrònica en el sentit d’excloure definitivament a l’aspirant Esteve
Llorens Martell, amb DNI ***4229**, per haver presentat la seva
sol·licitud fora de termini i ser un defecte no subsanable.
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2. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del
procés selectiu d’una borsa de treball d’auxiliars tècnics d’
administració electrònica.
3. Aprovar, per causes organitzatives del servei que l’hora d’inici del
primer exercici, serà a les 9:30 hores del mateix dia 3 de desembre de
2019.
4. Aprovar ampliar la llista d’admesos amb els aspirants Ramon Royo i
Giner amb DNI ***2237**, Rubén Jericó Gómez amb DNI ***2780**, l’
aspirant Víctor Verge Vives, amb DNI ***0358** i l’aspirant Òscar
Viladomat Agustí, amb DNI ***9216**.
5. Publicar aquest decret al tauler d’anuncis i a la web de la corporació
(www.tarragones.cat)

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 publicació.
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 publicació.

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