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DECRET
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Aprovar una nova convocatòria del procés selectiu per a la creació d’
una borsa d’auxiliar tècnic informàtic del Consell Comarcal del
Tarragonès, al quedar deserta la convocatòria.

Fets
1. La Junta de Govern del Consell Comarcal del Tarragonès celebrada el
dia 4 de juliol de 2018 va aprovar les Bases del procés selectiu per a
la creació d’una borsa d’auxiliar tècnic informàtic.
2. Per decret de presidència de data 22 d’agost de 2018 es va procedir a
la convocatòria i en data 14 de desembre de 2018 es va declarar
deserta la borsa per no superació de les proves dels aspirants
presentats. La borsa va quedar deserta.
3. Per decret de presidència de data 7 de febrer de 2019 es va procedir a
la convocatòria i en data 26 de juny de 2019 es va declarar deserta la
borsa per no superació de les proves dels aspirants presentats
4. És d’interès de la Corporació procedir a una nova convocatòria d’
aquesta borsa ja que a l’actualitat existeixen previsions de vacants a la
Corporació en àrees de servei declarades com a públics i essencials
que fan imprescindible substituir-les de forma immediata per garantir el
normal funcionament d’aquests serveis.
5. Aquesta presidència considera oportú i convenient cobrir aquests llocs
d’interinatge i de personal laboral, per atendre les necessitats de
serveis existents amb les garanties mínimes d’eficiència i per cobrir les
necessitats de l’ens i reemplaçar-les.

Fonaments de dret
1. Article 13.1.d) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que
aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya
2. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
3. Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 243 d’octubre pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
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4. Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat per
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
5. Art. 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’
Estat per a l’any 2017
6. Art. 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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En conseqüència, RESOLC:
1. Aprovar convocar de nou, el procés selectiu per a la formació de la
borsa d’auxiliar tècnic informàtic.
2. Publicar la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i a la
web de la Corporació (www.tarragones.cat).
3. Establir que les instàncies per prendre part en aquesta convocatòria,
es presentaran en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’
endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPT.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.
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 de
l'endemà de la seva notificació

El president
Joan Martí Pla Pla
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