
 

Decret d’alcaldia

Assumpte:  Aprovació de la borsa de treball de Tècnic/a Comunitari.

Identificació de l’expedient:
Expedient número: 1738/2017
Àrea Gestora: RRHH
Interessats: Tercers
Procediment: Borsa de treball 
Data d’inici: 8 de juny de 2017

ANTECEDENTS DE FET

Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2017, s'aprovaren les 
bases i la convocatòria per la formació de borsa de treball de tècnic/a comunitari/a, 
funcionari/a  interí/na,  en  el  marc  del  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell 
Comarcal  del  Tarragonès  i  aquest  Ajuntament  de Constantí  en  matèria  de serveis 
socials, i altres programes relatius al benestar social i a les polítiques d’igualtat per al 
període 2016-2019, en el qual s’inclou el programa de desenvolupament comunitari.

La convocatòria i les bases de la convocatòria han estat publicats al Butlletí Oficial de 
la Província de Tarragona (BOPT) número 118 de data 20 de juny de 2017.

El procés de selecció es va efectuar els dies 28 i 29 d’agost de 2017 i el tribunal de 
selecció en acta final de resultats de data 29 d’agost de 2017, aprova per majoria 
elevar a l’alcaldia proposta de contractació a favor de l’aspirant amb DNI 5753-E, per 
haver obtingut el major puntuació en el procés.

FONAMENTS DE DRET

Atès l’article  10  i  63  del  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.

Article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel  qual s’aprova el  Reglament del 
personal al servei de les entitats locals

Vist l’article 105 de la Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú. 

Vist l’article 21.1.h) Llei de Bases del Règim Local 7/1985, de 2 d’abril. 

Vist l’article 19.Dos de la Llei 3/2017 de 27 de juny, d’aprovació dels Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2017, que té caràcter bàsic, i determina que durant l’any 
2017  “No  es  podrà  procedir  a  la  contractació  de  personal  temporal,  així  com  al
nomenament  de  personal  estatutari  temporal  i  de  funcionaris  interins  excepte  en
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.”

Bases que regeixen la convocatòria per la formació de borsa de treball  de tècnic/a 
comunitari/a,  funcionari/a  interí/na,  vinculat  al  programa  de  desenvolupament 
comunitari, subvencionat pel Consell Comarcal del Tarragonès

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada, 

 



 

RESOLC,

Primer.-  Aprovar  la  formació  de  la  borsa  de treball  de  Tècnic  Comunitari  grup A, 
subgrup A2, a favor dels aspirants següents, i a tenor de la puntuació obtinguda en el 
procés de selecció realitzat en aquest ajuntament:

ORDRE DNI TOTAL 
PROCÉS 

1 5753-E 21,00

2 7859-X 20,50

3 4634-M 15,60

Segon.-  Aquesta borsa de reposició està supeditada a la vigència del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i aquest Ajuntament en matèria 
de  serveis  socials  i  altres  programes  relatius  al  benestar  social  i  a  les  polítiques 
d’igualtat  per  al  període,  en  el  qual  s’inclou  el  programa  de  desenvolupament 
comunitari i no podrà anar més enllà del 31 de desembre de 2019.

Tercer.- Donar trasllat de la present resolució als aspirants que han quedat inclosos a 
la borsa.

Quart.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb 
el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte  recorregut  (tret  que  es  tracti  d’un  acte  dictat  per  delegació,  cas  en  el  qual 
correspondrà la resolució a l’òrgan delegant), en el termini d’un mes, a comptar des del 
dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.

La interposició del recurs, excepte en els casos en els que una disposició estableixi el 
contrari,  no  suspendrà  l’execució  de  l’acte  impugnat,  de  conformitat  amb  el  que 
disposa l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Si  transcorregués un mes  des del  dia  següent  al  de  la  interposició  del  recurs  de 
reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Tarragona.

b)Recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de 
Tarragona,  dins  del  termini  de  dos  mesos  comptats  des  del  dia  següent  al  de  la 
recepció d’aquesta notificació. 
En cas d’optar pel  recurs  potestatiu  de reposició no es podrà  interposar  el  recurs 
contenciós administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s’hagi produït la 
seva desestimació per silenci administratiu.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.

Així ho disposa i signa l’alcalde.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER LA PERSONA QUE HI FIGURA AL 
MARGE

 



 

Constantí, a la data de la signatura
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