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Administració Local
2016-07164
Consell Comarcal del Tarragonès
ANUNCI
PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA
PROVISIÓ DE LES PLACES DE PERSONAL LABORAL INTERÍ FINS A LA COBERTURA DEFINITIVA D’UN
PSICÒLEG/A, UN PEDAGOG/A, UN TREBALLADOR/A SOCIAL I UN EDUCADOR/A SOCIAL DE L’EAIA, AMB
FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS.
La Junta de Govern, en sessió del dia 30 d’agost de 2016, va aprovar les Bases específiques per a la provisió de
les places de personal laboral interí fins a la cobertura definitiva d’un psicòleg/a, un pedagog/a, un treballador/a
social i un educador/a social de l’EAIA amb formació d’una borsa de treball del Consell Comarcal del Tarragonès i
per Decret de Presidència d’1 de setembre de 2016, es va aprovar la convocatòria d’aquest procediment. Les Bases
generals apareixen publicades al B.O.P. de Tarragona núm. 94 de 22.4.2008.
Les persones que pretenguin prendre part en aquesta convocatòria presentaran una instància i la documentació
requerida al Registre general del Consell Comarcal del Tarragonès (Carrer de les Coques, 3 de Tarragona), d’acord
amb el Model de sol·licitud que es troba a la web de la Corporació (www.tarragones.cat).
Les Bases específiques apareixen publicades a la mateixa pàgina web i el termini de reclamació de les bases i
de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats des de l‘endemà de la publicació d’aquest anunci al
B.O.P.
La resta d’anuncis es publicaran a la pàgina web de la Corporació.
Contra aquestes resolucions que són definitives en la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent 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 des del dia següent de la seva publicació.
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Tarragona, 1 de setembre de 2016.
El secretari, Josep Gómez Belluga.
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