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Constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a Aux. Promoció Econòmica

Antecedents
1.- En data 23 de juny de 2017, per Decret d’Alcaldia núm. 2017/977, es van aprovar les bases
reguladores de la convocatòria del procés de selecció de personal per cobrir una plaça de
tècnic/a auxiliar de Promoció Econòmica, per a la constitució d’una Borsa de Treball i s’obria
simultàniament la convocatòria.
2.- En data 7 de juliol de 2017, va finalitzar el termini per a la presentació de sol·licituds per a
participar en aquest procés.
4.- En data 10 de juliol de 2017, per Decret d’Alcaldia 2017/1065, es va aprovar la llista
provisional de persones admeses i excloses del procediment selectiu i es va nomenar el
Tribunal. Aquesta llista va esdevenir definitiva atès que no hi havia cap persona candidata
exclosa del procés.
5.- En data 14 de juliol de 2017, es constitueix el Tribunal Qualificador, es realitzen les
entrevistes a les persones candidates i es proposa l’ordre de puntuació per a constituir una
Borsa de Treball. Tanmateix, es proposa la contractació de la candidata que ocupa el primer lloc
de la Borsa de Treball.
Fonaments de Dret
1.- La normativa aplicable està constituïda, essencialment, per la següent:
 Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
 Article 89 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
 Articles 282 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 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.
 Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les Entitats Locals.
 Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors.
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Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 de
l’estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada determinada.

Per això, i en ús de les atribucions que em són pròpies, en virtut de delegació efectuada per
l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2016/1625, de data 22 de desembre de 2016,
DECRETO
Primer.- Constituir una Borsa de Treball de Tècnic/a Auxiliar de Promoció Econòmica, per cobrir
eventuals contractacions temporals derivades de substitucions o vacants que puguin produir-se
a la plantilla de Promoció Econòmica d’aquest Ajuntament, amb les persones candidates
entrevistades pel Tribunal Qualificador segons l’ordre de puntuació obtingut i que és el
següent:
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DNI
77622582C
45827703L
45544456V
38851748X
38841381Q
78097347L
43524389V
43671862Z
38848704W
43678021D
77624340F

Puntuació
8’5
6
5’70
4’60
3’60
2’40
2’20
2
1’20
1’20
1’20

Segon.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden
interposar-se els recursos següents:


Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu,
en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació, d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
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El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.


Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.

Tordera, 14 de juliol de 2017
Ho disposo
El 5è tinent d’alcalde
per delegació (DA 2016/1625)

En dóna fe
La secretària

Marçal Vilajeliu Tresserras

Marta Portella Nogué
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