
 

DECRET

Identificació  de  l’expedient: Modificació  dels  membres  del  Tribunal  de  la 
convocatòria  del  procés  selectiu  d’una  Borsa  de  Treball  de  Professor/a-tutor/a, 
professional  expert/a  en  Jardineria,  per  impartir  la  formació  pràctica  del  PFI-PTT 
d’Auxiliar de vivers i jardins a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp i impartir  
les classes de suport a la UEC de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant.

Número d’expedient: Serveis interns / Secretaria General / RRHH / abm /   8005 / 
2018

Tràmit: Resolució

Fets

1. El 4 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local aprova les bases específiques i la 
convocatòria pública per a l’accés mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una 
Borsa de Treball de de Professor/a-tutor/a, professional expert/a en Jardineria, per 
impartir la formació pràctica del PFI-PTT d’Auxiliar de vivers i jardins a l’Institut Antoni 
Ballester de Mont-roig del Camp i impartir les classes de suport a la UEC de Vandellós 
i l’Hospitalet de l’Infant.

2. Vist que el 31 de juliol de 2018 va finalitzar el termini per poder presentar les 
sol·licituds per formar part a la convocatòria del procés selectiu per la constitució d’una 
Borsa de Treball de de de Professor/a-tutor/a, professional expert/a en Jardineria, per 
impartir la formació pràctica del PFI-PTT d’Auxiliar de vivers i jardins a l’Institut Antoni 
Ballester de Mont-roig del Camp i impartir les classes de suport a la UEC de Vandellós 
i l’Hospitalet de l’Infant, mitjançant concurs oposició lliure.

3. El 7 d’agost de 12018 el decret d’alcaldia número 2018/1778 aprova el llistat 
provisional d’admesos i exclosos, i, esdevé definitiu per no presentar cap al.legació i/o 
reclamació.

4. Segons l’article 6.9 les bases generals dels processos selectius de l’Ajuntament de 
Mont-roig estableix que el “El tribunal podrà acordar la incorporació d’assessors 
especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin en la preparació i valoració 
de les proves o exercicis d’acord amb les seves especialitats tècniques”.

Fonaments de dret

1. Art. 60 del RD 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
l’Estatut Bàsic Empleat Públic.
 
2. Art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals.

3. BOP de Tarragona núm. 138, de 17 de juliol de 2018.

4. DOGC núm. 7663, de 13 de juliol de 2018.

Resolució
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1. Incorporar  com  a  assessor  extern  el  Sr.  Segismundo  Garcia  Sánchez  perquè 
col·labori en la preparació i valoració de les proves o exercicis d’acord amb les seves 
especialitats tècniques. 

2. Modificar la composició del tribunal quedant de la següent manera:

President Titular Xavier Tardiu Bonet
Suplent Anna Cartañà Beltran

Secretari Titular Sònia Piñol Guasch
Suplent Yolanda Llorens Vernet

Representants de l’Ajuntament
Titular Octavi Anguera ortiga
Suplent Janina Castellnou Rovira

Vocal EAPC Titular Joan Baptista Toral López
Suplent Isabel Llombart Corbella

Vocal del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat Catalunya

Titular Pilar Cabó Sabaté
Suplent Alexandra Judith Estopà Blanch

Assessor extern especialista Segismundo Garcia Sánchez

Fran Morancho López
Alcalde

Document signat electrònicament al marge.
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