DECRET
Identificació
Dep.: Serveis interiors, béns i noves tecnologies/JG.
Assumpte: Ajornament del dia i hora per a la realització del segon exercici del
procés selectiu d’una plaça d’administratiu per promoció interna.
Fets
1. Per decret de presidència de data 14 de febrer 2018 es va aprovar la llista
provisional d’admesos i exclosos, que ha esdevingut definitiva, del procés
selectiu d’una plaça d’administratiu per promoció interna.
2. En l’esmentat decret es fixa llista de les dos admeses, el Tribunal, i el dia i
hora per realitzar el segon exercici, el 7 de març 2018 a les 09:30 hores a la
seu del Consell Comarcal.
3. En data 5 de març 2018, a les 15:16 hores, per via e-tram, la funcionària i
aspirant senyora M.T.P.A., presenta una sol·licitud que bàsicament diu,
(..../....), es pugui posposar la celebració de la prova en un màxim d’un
setmana/quinze dies des del dia 5. També demana que (..../....).
4. En data 6 de març 2018, a les 00:19 hores, per via e-tram, la funcionària
M.T.P.A., presenta un altra sol·licitud dient que se li ha comunicat (..../....),
i (..../.....) , que si (..../....), es pugui replantejar una nova data.
5. En data 5 de març a les 15:29 hores i 6 de març a les 10:40 hores, per via
e-tram, i respectivament adreçat al president del consell comarcal i al
tribunal de la convocatòria, la funcionària M.C. presenta la mateixa
sol·licitud exposant les seves circumstàncies personals, bàsicament:
(...../......). I, (..../....), (..../....), a més (..../....).
És per això, que sol·licita valorar possibles canvis de data o pròrroga de
mínim 15 dies o 1 mes de la convocatòria, per les seves circumstàncies
personals sobrevingudes i per optar a aquesta plaça en igualtat
d’oportunitats com l’altre candidata.
6. El secretari informa favorablement la possibilitat, que donat el mutu acord
de les dues parts interessades, existint circumstàncies extraordinàries i
sobrevingudes, no ocasionant-se cap tipus d’indefensió, ni perjudici a
tercers, es pugui acceptar aquest acord convencional manifestat per escrit
entre les dues úniques parts interessades, en els termes sol·licitats per les
mateixes.
Així mateix, es considera que la segona i tercera prova, exercici teòric i
pràctic es poden realitzar el mateix dia donat que només hi ha dues
aspirants.
7. Valorades així, les circumstàncies extraordinàries i sobrevingudes
manifestades per la funcionària, senyora M.C., i atès l’escrit presentat per
la funcionària, senyora M.T.P.A, i d’acord amb l’informe del secretari de la
Corporació, considero adequat i oportú aplaçar la realització dels exercicis
del procés selectiu d’una plaça d’administratiu per promoció interna en un
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termini coincident entre els sol·licitats per ambdues parts, i en data que
pugui constituir-se el corresponent Tribunal.
Fonaments de dret
1. Decret 214/119, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al
serveis de les entitats locals.
2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Aprovar, per les causes manifestades a la part expositiva d’aquesta
resolució, l’ajornament del dia i hora per la realització del segon exercici, del
procés selectiu d’una plaça d’administratiu per promoció interna, fixat en el
decret de presidència de 14 de febrer 2018, i realitzar en un mateix dia, els
exercicis segon i tercer previstos en les corresponents bases.
2. Aprovar, que el dia, hora i lloc d’inici del segon exercici, consistent en una
prova teòrica relacionada amb el contingut del temari, serà el següent:
Dia: 20 de març de 2018 a les 09:30 hores.
Lloc: Consell Comarcal del Tarragonès, C/ de les Coques, 3, Tarragona.
El mateix dia, a continuació de la correcció del segon exercici, es realitzarà
el tercer exercici de la convocatòria consistent en una prova pràctica escrita
d’acord amb el que preveuen les bases d’aquesta convocatòria.
3. Acceptar també la segona sol·licitud de la funcionària senyora M.T.P.A., en
el sentit què, si es produeix qualsevol imprevist seu greu, es pugui
considerar nou ajornament de la nova data fixada.
4. Indicar que aquest ajornament és puntual i excepcional, i no constitueix cap
tipus de precedent, només es realitza per aquest cas concret i donades les
circumstàncies greus descrites i al ser un supòsit de promoció interna, i que
afecta només a dos aspirants.
5. Notificar aquesta resolució a les dues parts interessades i publicar-la al etauler i seu electrònica de la Corporació, atomitzant les possibles dades de
caràcter personal que figurin en aquesta resolució.
6. Realitzar comunicació als membres del tribunal i al delegat sindical de
funcionaris, del nou dia i hora de la realització de la segona i tercera prova.
Tarragona, a data de signatura electrònica
El president
Daniel Cid Ricote
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En dono fe
El secretari
Josep Gómez Belluga
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