EDICTE
Mitjançant Decret núm. 2021000095, de data 16 de març de 2021, es suspèn
l'execució el procés selectiu de borsa de treball de tècnics/ques mitjans/es
orientadors/es, per a cobrir futures contractacions de caràcter temporal de
personal laboral o funcionari de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas
Carandell:
«Que mitjançant Decret núm. 2021000041, de data 2 de febrer de 2021, es van
aprovar les bases específiques per constituir una borsa de treball de tècnics/ques
mitjans/es orientadors/es, per a cobrir futures contractacions de caràcter temporal de
personal laboral o funcionari de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas
Carandell, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número CVE202101043 de data 15 de febrer de 2021.
Que el període de recepció de candidatures es va obrir en data 16 de febrer de 2021 i
va finalitzar en data 1 de març de 2021.
Que a data d’avui el procés selectiu es troba en fase de revisió de les candidatures per
tal d’aprovar llista provisional de persones admeses i excloses.
Que en data 11 de març de 2021 el Col.legi d’Educadores i Educadors Socials de
Catalunya (CEESC) presenta recurs de reposició contra el Decret de l'IMFE número
2021000041, de data 2 de febrer de 2021, d’aprovació de les bases, en la que es
demana la inclusió del col·lectiu de persones amb l’habilitació professional
d’educadors i educadores del CEESC.
Que segons es desprèn de l’article 124 de la Llei 39/2015 de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el termini màxim del que
disposa l’IMFE per dictar i notificar la resolució de l’esmentat recurs serà d’un mes.
Que el sentit de la resolució podria modificar les persones amb dret a ser admeses al
procés selectiu.
Que si aquest Institut dona continuïtat al procés, i cal incorporar noves persones
candidates un cop ja s’han realitzat proves selectives, això podria suposar un perjudici
per a les persones candidates actuals.
Vist l'informe emès per la Directora de l'IMFE Mas Carandell, Montserrat Pagès Pallisé,
de data 16 de març a 2021.
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Per tot això i tenint en compte que encara no s’ha realitzat la llista de persones
admeses al procés, ni s’ha iniciat les diferents fases del concurs _ oposició, i per tant,
no es genera cap perjudici per les persones candidates actuals, i la dificultat de
reparació en cas de continuïtat d’aquest procés selectiu, i el que preveu l’article 117 de
la Llei 39/2015,
he resolt:
Primer.- Aprovar la suspensió de l’execució del procés selectiu de la borsa de treball
de tècnics/ques mitjans/es orientadors/es, a l’espera de la resolució del recurs de
reposició prestat pel Col.legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC).
Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Reus i a la
web de Mas Carandell.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació.»
Reus, a la data de la signatura electrònica d’aquest document
El Secretari PD
Josep Alberich i Forns
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