ANUNCI
de convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de tècnic/a auxiliar de
comunicacions, especialitat tècnic de ràdio, amb la creació de borsa de treball.

El Decret d’Alcaldia núm. 2018-0997, de data 19/12/2018, el tenor literal del qual és el
següent:
1. ANTECEDENTS
1.1.- La Junta de Govern Local, de data 2/08/2018, va aprovar les bases reguladores de les
proves selectives per a la provisió d’una plaça de tècnic/a auxiliar de comunicacions i la seva
convocatòria, mitjançant concurs-oposició lliure, amb la creació de borsa de treball.
1.2.- El text íntegre de les bases es va publicar en el BOPT núm. 162, de data 22/08/2018, i en
data 5/09/2018, es va publicar una rectificació d’errors en el BOPT núm. 172, amb exposició al
Tauler d’Anuncis municipal i a la pàgina municipal www.alcanar.cat.
1.3.- L’anunci de la convocatòria es va publicar en el DOGC núm. 7696, de data 30/08/2018, en
el BOPT núm. 172, de data 5/09/2018 i en la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcanar.
1.4.- En data 17/09/2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en
aquest procés de selecció.
1.5.- En data 15/11/2018 es va publicar, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina
web de la Corporació www.alcanar.cat, el llistat d’aspirants admesos i exclosos d’entre les
persones que van presentar sol·licitud per prendre part en el procediment per a la provisió d’una
plaça de tècnic/a auxiliar de comunicacions.
2. FONAMENTS DE DRET
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
- Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, de refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
- Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
- Real Decret Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. CONVOCAR les persones aspirants que han de realitzar la prova de llengua catalana
el dimecres, 16 de gener de 2019, a les 9.30 hores, a l’Ajuntament d’Alcanar.
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SEGON. El tribunal qualificador es constituirà el mateix dimecres, 16 de gener de 2019, a les
9.00 hores, a la Sala de Juntes de l’Ajuntament d’Alcanar. Les persones aspirants admeses
queden convocades per a realitzar la prova pràctica, el mateix dia 16 de gener de 2019, a
l’Ajuntament, a les 11.00 hores.
Les persones aspirants s’han de presentar proveïdes del NIF.
TERCER. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i procedir a la publicació de la
present resolució en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web de l’Ajuntament, la
qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 45 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
La qual cosa es fa constar als efectes del coneixement general.
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L’ALCALDE,
Alcanar, document signat electrònicament al marge.

