
 

DECRET

Identificació de l’expedient: Modificar la data de la prova de coneixements per a la 
convocatòria del procés selectiu d’una Borsa de Treball d’Auxiliars Administratius

Número d’expedient: Serveis interns / Secretaria General / RRHH / abm / 3896/2017

Tràmit: Resolució

Fets

1. El 22 de novembre de 2017 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 d’Auxiliars Administratius.

2. Vist que el passat dia 4 de gener 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 d’Auxiliars Administratius mitjançant concurs oposició lliure.

3. El 19 de febrer 2018 per Decret d’Alcaldia número 2018-370 es va resoldre aprovar 
provisionalment el llistat d’admesos i exclosos dels aspirants per prendre part en la 
convocatòria del procés selectiu per la constitució d’una Borsa de Treball d’Auxiliars 
Administratius.

4. Vist  que  el  passat  dia  26  de  febrer  de  2018  va  finalitzar  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’Auxiliars Administratius.

5. Vist que el Ple en la seva sessió ordinària de 12 de juliol de 2017, va designar el dia  
19 de març de 2018 festa local al nucli de Miami Platja.

6. El 6 de març de 2018 per Decret d’Alcaldia número 2018-0541 es va aprovar la llista 
definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu de la borsa de treball d’Auxiliars 
Administratius, la composició del tribunal i la convocatòria per a la realització de les 
proves. 

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. 236, d’11 de desembre de 2017.

4. DOGC núm. 7518, de 18 de desembre de 2017.

Resolució:
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1. Modificar la data de la prova de coneixements i convocar   als aspirants per a la 
realització d’aquest prova en dia, hora i lloc relacionat:  

PROVA DIA HORA LLOC

PROVA DE CONEIXEMENTS 21/03/2018 16:00 h
Institut Antoni Ballester
Camí de les Arenes, 5
Mont-roig del Camp

2. Notificar el present acord als membres del tribunal.

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
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