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ANUNCI 

 

Atès que en data 11 de desembre de 2017 es va celebrar la primera part de la fase 
d’oposició per a proveir, interinament, un lloc de treball de Tècnic d’Administració 
General (TAG) que havia de ser adscrit a la secretaria-intervenció municipal en el marc 
de l’execució d’un Programa temporal de desenvolupament econòmic. 

Atès que per celebrar aquesta primera fase de l’oposició es va constituir el Tribunal 
designat de forma definitiva en el Decret d’alcaldia 162/2017 de data 5 de desembre 
amb la finalitat de valorar tècnicament el resultat de les proves realitzades per part dels 
aspirants que es van presentar a les proves selectives de referència. 

Vist que segons es desprèn de l’Acta de Constitució del Tribunal de data 11 de 
desembre de 2017, en la data de celebració de les proves de caràcter selectiu només 
es van presentar dos aspirants dels quatre que estaven convocats. 

Vist que segons es desprèn de l’Acta de Constitució del Tribunal de data 11 de 
desembre de 2017 cap dels dos aspirants presentats ha obtingut la qualificació 
d’APTE i que, per tant, han quedat exclosos del procediment selectiu, tal i com marca 
la Base Novena de les Bases que regeixen, específicament, el citat procediment 
selectiu (Bases aprovades per Decret d’alcaldia 130/2017 i publicades íntegrament en 
el BOP de Tarragona en data 22 de setembre de 2017). 

Atès que a la referenciada Acta de Constitució del Tribunal de data 11 de desembre de 
2017, el Tribunal qualificador també proposa a l’Alcalde de l’Ajuntament de Montbrió 
del Camp que declari que la convocatòria per a seleccionar un TAG de caràcter interí 
adscrit a la secretaria-intervenció municipal. 

Vist que no s’ha impugnat o qüestionat cap dels criteris valoratius tècnics que han 
estat utilitzats pel Tribunal qualificador per avaluar les proves realitzades. 

RESOLC, 

PRIMER.- Posar fi al procediment administratiu tramitat per seleccionar un Tècnic 
d’Administració General (TAG) que havia de ser adscrit a la secretaria-intervenció 
municipal en el marc de l’execució d’un Programa temporal de desenvolupament 
econòmic (expedient administratiu amb referència interna de secretaria 63/2017). 

SEGON.- Declarar deserta la convocatòria per a seleccionar un Tècnic d’Administració 
General (TAG) de caràcter interí que havia de ser adscrit a la secretaria-intervenció 
municipal de l’Ajuntament de Montbrió del Camp. 

TERCER.- Publicar aquest decret en el tauler d’edictes de l’ajuntament per a general 
coneixement. 
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I per tal de que així consti i desplegui els efectes oportuns, emeto aquesta resolució a 
Montbrió del Camp, a 12 de desembre de 2017 de la qual en dona fe, únicament de la 
meva signatura, el secretari-interventor municipal en virtut de les funcions de fe pública 
que té assumides de conformitat amb l’article 92 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local. 

 

 

El secretari-interventor municipal. 

 

 

 

 

 

Marc Brufau Cochs. 
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