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Assumpte: Nomenament d’assessor per a les proves selectives per a constituir una 

borsa de treball d’educadores/ors per a la llar d’infants municipal “La Baldufa” 

 

DECRET 178/2018 

 

ANTECEDENTS 

 

Per Decret de l’Alcaldia de data 9 de juliol de 2018 es van aprovar les bases i convocar 

les proves selectives per constituir una borsa de treball d’educadores o educadors per 

a la llar d’infants municipal “La Baldufa”, grup C, subgrup C1 o equivalent en el 

personal laboral per poder cobrir futures i eventuals necessitats de personal d’aquesta 

categoria professional.  

 

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar al taulell d’anuncis de la 

corporació i en el web municipal, així com en el BOPT número 137 de data 16 de juliol 

de 2018. 

 

En data 6 d’agost de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per 

prendre part en el procés de selecció. 

 

Per decret de data 8 d’agost del 2018, es va procedir a aprovar la relació provisional 

d’aspirants admesos i exclosos, el nomenament del tribunal de selecció i la fixació de la 

data de les proves. 

 

Es considera que per a la realització de les proves de selecció és necessària la presència 

de personal assessor. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

De conformitat amb les bases de la convocatòria i d’acord amb l’article 78 del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 

entitats locals, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president 

de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista 

d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació 

dels aspirants. 

 

La base 5ª de les bases de la convocatòria estableix que El tribunal qualificador podrà 

demanar l’assessorament, amb veu i sense vot, del personal tècnic que consideri 

convenient. 
 

Per tot això, RESOLC: 
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PRIMER. Nomenar com a assessor per a la realització del procés de selecció per a la 

constitució d’una borsa de treball d’educadores o educadors per a la llar d’infants 

municipal, a la Sra. Núria Blanco Sans, Mestre d’Educació  especial. 

 

Règim de recursos: Fer constar que contra aquesta 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 des del 

dia següent al 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 de l'endemà de la seva 

publicació. 

 

 

Nulles, a 24 d’agost de 2018. 

          

L'Alcalde. 

 

         

 

 

Francesc Xavier Domingo Segú    
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