Identificació de l’expedient:
Expedient número:
Tràmit:

Aprovar el llistat definitiu d’admesos i exclosos per a la
convocatòria del procés selectiu de la borsa de treball
d’Atenció d’Auxiliar Domiciliària.
Serveis interns/Secretaria General/RRHH/743/2016
Resolució

3. En data 27 de gener de 2017 per Decret d’Alcaldia número 119 es va aprovar la llista provisional
d’admesos i exclosos per a la convocatòria del procés selectiu de la borsa de treball d’Atenció
d’Auxiliar Domiciliària, donant un termini de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació al web, als aspirants exclosos per poder completar la documentació o formular les
al·legacions i/o reclamacions que creguessin convenients.
4. El passat dia 3 de febrer de 2017 finalitzava el període per poder presentar les al·legacions i
esmenar els requisits per prendre part en aquest procés selectiu de la borsa de treball d’Atenció
d’Auxiliar Domiciliària.
Fonaments de dret
1.
Article 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
2.

Article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.

3.

Bases específiques publicades en el BOP de Tarragona núm. 239 de data 19 de desembre de
2016.

Resolució
1. Aprovar definitivament el llistat d’admesos i exclosos dels aspirants per prendre part en la
convocatòria del procés selectiu de la borsa de treball per ocupar una plaça d’Atenció d’Auxiliar
Domiciliària.
ADMESOS DEFINITIVAMENT

1
2
3
4
5
6
7

DNI
…195-G
…270-T
…331-Y
…448-A
…624-P
…657-H
…818-R

PROVA CATALÀ
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
NO EXEMPT
NO EXEMPT
EXEMPT
NO EXEMPT
1
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2. El passat dia 3 de gener de 2017 va finalitzar el termini per poder presentar les sol·licituds per
formar part d’aquest procés selectiu de la borsa de treball d’Atenció d’Auxiliar Domiciliària, Grup
AP.

Número : 2017-0213 Data : 09/02/2017

Fets
1. El 2 de desembre de 2016 la Junta de Govern Local aprova les bases específiques i la
convocatòria pública del procés selectiu per la creació d’una borsa de treball d’Atenció d’Auxiliar
Domiciliària.

DECRET

Fran Morancho López (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 09/02/2017
HASH: aac834c49da6bd4b29a53138079713e9

DECRET D’ALCALDIA

8

…970-D

EXEMPT

EXCLOSOS DEFINITIVAMENT

1
2
3

DNI
…233-S
…479-T
…871-T

4

…951-B

MOTIU D’EXCLUSIÓ
No acredita la titulació exigida a les bases específiques de la borsa
No acredita la titulació exigida a les bases específiques de la borsa
No acredita la titulació exigida a les bases específiques de la borsa
No aporta NIE
No acredita la titulació exigida a les bases específiques de la borsa

16/02/2017

9 h. del matí

ENTREVISTA

23/02/2017

9 h. del matí

CASA CULTURA AGUSTÍ SARDA
C/ M. DE DEU DE LA ROCA, 5
43300 MONT-ROIG DEL CAMP
CASA CULTURA AGUSTÍ SARDA
C/ M. DE DEU DE LA ROCA, 5
43300 MONT-ROIG DEL CAMP

Les persones aspirants s’han de presentar amb el Document Nacional d’Identitat i un bolígraf.

Peu de recurs
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar, potestativament,
recurs de reposició davant el mateix òrgan administratiu que l’ha dictat en el termini d’un mes a partir
de la data següent a la recepció d’aquesta notificació o, directament, recurs contenciós administratiu
davant els jutjats del contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos comptats
també des del dia següent al de recepció d’aquesta notificació.
Fran Morancho López
Alcalde

Document signat electrònicament al marge

DECRET

3. Comunicar aquest acord als interessats.
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PROVA CATALÀ

Número : 2017-0213 Data : 09/02/2017

2. Convocar al aspirants admesos definitivament per la realització de les següents proves:

