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Administració Local
2017-07055
Consell Comarcal del Tarragonès
ANUNCI
APROVACIÓ I EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LES BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES DE LES BORSES DE
TREBALL DE LES DISCIPLINES DE TREBALL SOCIAL, EDUCACIÓ SOCIAL, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA,
TERÀPIA FAMILIAR, INTEGRACIÓ SOCIAL, AUXILIAR TÈCNICS I AUXILIARS ADMINISTRATIUS DEL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS I CONVOCATÒRIA DELS PROCESOS DE SELECCIÓ.
La Junta de Govern, en sessió del dia 25 de juliol de 2017, va aprovar les bases generals i específiques del procés
selectiu per a la creació de les borses de treball de personal funcionari i laboral de les disciplines de treball social,
educació social, pedagogia, psicologia, teràpia familiar, integració social i auxiliar tècnics.
Així mateix, a l’esmentada Junta de Govern, es van aprovar les bases específiques d’auxiliars administratius. Les
Bases generals apareixen publicades al B.O.P. de Tarragona núm. 94 de 22.4.2008.
Per Decret de Presidència de data 10 d’agost de 2017 es va aprovar la convocatòria d’aquest procés selectiu.
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 instàncies es presentaran dins el termini de 10 dies naturals des de l‘endemà de la publicació d’aquest anunci
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Així mateix, les referides bases s’exposaran a la plana web (www.tarragones.cat) i a l’e-tauler de la corporació en el
mateix període de presentació d’instàncies.
La resta d’anuncis es publicaran a la pàgina web de la Corporació.
Contra aquestes resolucions que són definitives en la via administrativa, es poden 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.

CIE: BOPT-I-2017-07055

Tarragona, 11 d’agost de 2017
El secretari, Josep Gómez Belluga
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