
 
Ajuntament de Gata de Gorgos

DECRET D'ALCALDIA

ASSUMPTE: APROVACIÓ BASES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA 
SELECCIÓ D'UN TAG INTERÍ PER EXCÉS O ACUMULACIÓ DE TASQUES I 
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

Vist la Providència d’Alcaldia de data 14/03/2018 i l’informe de Secretaria de 
data 16/03/2018, sobre la necessitat de selecció i nomenament d'un Tècnic 
d'Administració  General  (TAG),  Grup  A,  Subgrup  1,  interí  per  excés  o 
acumulació de tasques per a col·laborar com a tècnic jurídic en l'àrea de 
Secretaria per un termini màxim de sis mesos, dins d'un termini de dotze 
mesos, així com la constitució d'una borsa de treball  per a atendre aquesta 
necessitat  açò  és,  per  raons  expressament  justificades  de  necessitat  i 
urgència.

Vistes les bases redactades per Secretaria, per a la formació d'una borsa de 
treball que servisca de mecanisme per a la selecció i provisió del lloc de 
treball per mitjà del nomenament temporal del mateix.

En virtut  d'això, i  en exercici  de les competències concedides en l'article 
21.1 de la Llei 7/85 de 2 d'Abril

HE RESOLT:

Primer.-  Aprovar  les  bases que regiran el  procés selectiu i  la  constitució 
d'una Borsa de Treball per a la provisió  d'un Tècnic d'Administració General 
(TAG), Grup A, Subgrup 1, interí per excés o acumulació de tasques per a 
col·laborar com a tècnic jurídic en l'àrea de Secretaria per un termini màxim 
de sis  mesos,  dins  d'un termini  de dotze mesos,  així  com la constitució 
d'una borsa de treball  per a atendre aquesta necessitat açò és, per raons 
expressament justificades de necessitat i urgència.

Segon.- Efectuar la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de la 
llista de candidats que prendrà en compte l'Administració per rigorós orde 
per al nomenament del funcionari interí amb caràcter temporal en el lloc 
assenyalat en el dispositiu anterior

Tercer.-  Ordenar  als  servicis  administratius  que  procedisquen  a  donar 
publicitat a les bases i convocatòries, concedint un termini de 10 dies hàbils 
per a presentació d'instàncies, a comptar de la publicació de les mateixes 
en el Tauler d'Anuncis d'aquest Ajuntament i en la web municipal.

L'Alcaldessa-Presidenta

Magdalena E. Mengual Morata
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