ANUNCI
Expedient núm.: 284/2017
Assumpte: Anunci modificació convocatòria de les proves
Procediment: Convocatòria procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de
personal auxiliar administratiu, de caràcter laboral temporal.

ANUNCI
Mitjançant Resolució de l'Alcaldia núm. 2017-395 de data 23 de juny de 2017, s'ha resolt el
següent:
“Antecedents:
Mitjançant resolució d'alcaldia número 359/2017 de 9 de juny de 2017 es van aprovar la
designació dels membres del tribunal, la data, hora i lloc de les proves i la relació provisional
d'admesos i exclosos del procés de selecció de la borsa de treball de personal laboral
d’auxiliars administratius, la qual esdevindria definitiva en cas de no presentar-se
al·legacions.
En data 21 de juny de 2017, s’han rebut al registre d’entrada de l’ajuntament amb els
números 2017-E-RE-25, 2017-E-RC-1796, i 2017-E-RE-26, les al·legacions presentades per
les aspirants amb DNI 52608960W, 47624171A i 20240114E respectivament.
Les esmentades al·legacions es basen en l’article 16 del Reial Decret 364/1995, de 10 de
març, pel qual s’aprova el Reglament general de l’ingrès del personal al servei de
l’administració general de l’estat que diu el següent:
“Artículo 16. Contenido de las convocatorias.
Las convocatorias deberán contener, al menos, las siguientes circunstancias:
j) Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios. Desde la total conclusión
de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.”
Atès que a la resolució de l’alcaldia núm. 2017-0359 es va convocar de realització de les
proves següents:
(…)
“QUART. Convocar la realització de les proves que tindran lloc els dies 22, 26 i 28 de juny
de 2017, amb el calendari següent:
Data: 22 de juny de 2017
Lloc: Sala central Centre Marcel·lí Domingo (Passeig de la Clotada, 23)
- 08.45h - Convocatòria dels aspirants que han de fer la prova de català.
- 09.00h - 1a Prova. Coneixement de llengua catalana.
Data: 26 de juny de 2017
Lloc: Sala central Centre Marcel·lí Domingo (Passeig de la Clotada, 23)
- 08.45h - Convocatòria dels aspirants que han de fer la 2a Prova.
- 09.00h - 2a Prova. Teòrica-pràctica
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Lloc: Aula d’informàtica Institut de la Sénia (Carrer Domenges, s/n)
- 12.00h – 3a Prova- Informàtica
Data: 28 de juny de 2017
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament de la Sénia (C. Tortosa, 1)
- 09.00h – Entrevista personal.”
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, que diu el següent:
“Un cop finalitzat el termini de presentación d’instàncies, el president de la corporació, o
autoritat en qui hagi delegat, ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes i ha de
declarar aprobada la llista d’admesos i d’exclosos. En l’esmentada resolución s’han d’indicar
els llocs en què es troben exposades al públic les llistes completes certificades d’aspirants
admesos i exclosos. En la dita resolució s’han de determinar el lloc, la data i l’hora de
començament de les proves i l’ordre d’actuació dels aspirants.
L’article 79 de l’esmentat Decret 214/1990, diu el següent:
“ Una vegada iniciades les proves selectives, no és obligatòria la publicació dels anuncis de
la realització de les proves restants al Butlletí Oficial de la provincia. Aquests anuncis els ha
de fer públics el tribunal en els local son s’hagin realitzat les proves anteriors o a la seu de
l’entitat local, almenys amb dos dies d’antelació al seu començament, si es tracta de la
mateixa prova, o de tres dies. si es tracta d’una nova prova.”
D’acord amb les bases de la convocatoria, aprovades mitjançant Resolució de l’Alcaldia
núm. 2017-0291 i publicades al BOP núm. 92 de data 15 de maig de 2017 la Fase 1.
Exercicis pràctics està composta per les proves:
a. Prova de coneixement de llengua catalana
c. Prova informàtica
Per aquest motiu, es pot entendre que formen part d’un únic exercici i es van convocar la
realització de dues proves en un mateix dia tenint en compte el principi d’eficiència del
procés de selecció, concentrant el procés de selecció en el mínim de dies posible per tal
d’afavorir als aspirants i optimitzar l’assistència dels membres del tribunal qualificador.
Tot i això, d’acord amb les al·legacions presentades i tenint en compte la interpretació més
estricta de la normativa abans esmentada.
Fonaments de dret:
De conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local,
RESOLC
PRIMER. Estimar les al·legacions presentades per les aspirants amb DNI 52608960W,
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b. Prova teórica-pràctica
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47624171A i 20240114E en relació amb l'expedient del procés selectiu per a la constitució
de la borsa de treball per a la provisió de llocs de treball temporal d’auxiliars administratius.
SEGON. Mantenir el calendari següent:
Data: 22 de juny de 2017
Lloc: Sala central Centre Marcel·lí Domingo (Passeig de la Clotada, 23)
- 08.45h - Convocatòria dels aspirants que han de fer la prova de català.
- 09.00h - 1a Prova. Coneixement de llengua catalana.
Data: 26 de juny de 2017
Lloc: Sala central Centre Marcel·lí Domingo (Passeig de la Clotada, 23)
- 08.45h - Convocatòria dels aspirants que han de fer la 2a Prova.
- 09.00h - 2a Prova. Teòrica-pràctica
TERCER. Convocar la 3ª Prova- Informàtica amb el calendari següent:
Data: 29 de juny de 2017
Lloc: Aula d’informàtica Institut de la Sénia (Carrer Domenges, s/n)
- 10.45h - Convocatòria dels aspirants que han de fer la 3a Prova.
- 11.00h – 3a Prova- Informàtica
QUART. El tribunal farà pública la data de realització de la FASE 3. ENTREVISTA a l’anunci de
resultats de la 3a Prova-Informàtica que es publicarà al lloc web, seu electrònica i tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.

SISÈ. Publicar la present resolució al lloc web, seu electrònica i tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.”

L’alcalde,
Joan Moisés Reverté
(Signatura electrònica i data al marge)
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CINQUÈ. Aprovar definitivament la relació d’admesos i exclosos, designació de membres del
tribunal qualificador corresponents a la Resolució de l’Alcaldia núm. 2017-0359 i la
modificació de dates de les proves que s’aproven en la present resolució.

