1. Per resolució de la vicepresidència 803/2019 es van aprovar les bases específiques i
convocatòria, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una Borsa de Treball
de tècnic comptable de l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres.
2. El dia 31 d’octubre de 2019 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 tècnic/a comptable de l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres,
mitjançant concurs-oposició lliure.

Fonaments de dret
1. Article 60 del Reial decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de l’Estatut Bàsic d’Empleat Públic.
2. Bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d’una borsa
de treball per ocupar el lloc de treball de tècnic comptable publicades al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona l’11 d’octubre de 2019.
3. Segons l’article 6.4 dels Estatuts de Nostreserveis, s’estableix la possibilitat que el
president pugui delegar algunes funcions previstes a l’apartat segon del mateix article.
4. Segons la resolució de la presidència número 45/2019 de Nostreserveis, la
competència per dictar aquest decret correspon al vicepresident de Nostreserveis.
4. Acord de Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp del 20 de desembre de 2018, pel
qual s’aprova la relació de llocs de treball i l’organigrama de funcionament intern de
l’Entitat.
RESOLUCIÓ
Per tant resolc,
1. Aprovar provisionalment el llistat d’admesos i exclosos dels aspirants
per prendre part en la convocatòria del procés selectiu per la
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Relació de fets

Número: 2019-1019 Data: 11/12/2019

Expedient 867/2019, relatiu a l’aprovació del llistat provisional d’admesos i d’exclosos per a la
convocatòria del procés selectiu d’una borsa de treball de tècnic/a comptable per a l’Entitat
Pública Empresarial de Serveis i Obres (Nostreserveis).

RESOLUCIO VICEPRESIDENCIA

ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ (1 de 1)
Vicepresident
Data Signatura: 11/12/2019
HASH: 75aec9c0387bbb693720a0e93955a2f8

RESOLUCIÓ

constitució d’una Borsa de treball de tècnic comptable, per tal de
cobrir les necessitats de recursos humans que es puguin produir al
departament d’Administració de l’Entitat:

****6045T

EXEMPT

****5723H

EXEMPT

****2163M

EXEMPT

EXCLOSOS
EXAMEN
CATALÀ

TITULACIÓ
SOL·LICITADA

DNI

NO EXEMPT

NO

****2779C

EXEMPT

NO

****4040Y

2. Els aspirants provisionalment exclosos tenen un termini de cinc dies

hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al web:
http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionaemnt/recursoshumans/convocatories per a fer esmenes o reclamacions, si escau.
3. Autoritzar la publicació d’aquesta llista provisional als taulells
d’anuncis municipals, a la pàgina web de l’Ajuntament i a les
dependències de les empreses municipals.

El vicepresident de l’Entitat Pública Empresarial
de Serveis i Obres
Enrique López González
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