En l’exercici de les competències en matèria de personal que corresponen al President
de l’Autoritat Portuària de Tarragona, en virtut de la delegació que va tenir per
resolució del Consell d’administració, en sessió celebrada el dia 4 de juliol de 2006, i
a l’empara del previst en el Reial Decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Ports de l’Estat i la marina mercant.
CONSIDERACIONS
Primera.- A l’empara de la resolució d’aquesta Presidència de data 27 de maig de
2019, es convoca amb caràcter urgent proves selectives per a la constitució d’una
borsa de treball de Tècnic/a d’operacions i serveis portuaris (port control) amb una
vigència de 18 mesos a partir de la data de constitució de la borsa.
Segona.- Amb data 10 de juliol de 2019, mitjançant Resolució d’aquesta Presidència,
es va procedir a aprovar la constitució de la borsa de treball de Tècnic/a d’operacions
i serveis portuaris (port control) amb data d’inici 11 de juliol de 2019.
Segona.- Dita borsa de treball temporal té com objecte cobrir les necessitats de
contractació temporal existents en la mencionada ocupació.
Quarta.- Havent-se aprovat el III conveni Col·lectiu de Ports de l’Estat i les Autoritats
Portuàries, i a l’objecte d’atendre a les necessitats organitzatives i conforme a l’article
14.4 a) del mateix “ els organismes públics podran constituir una borsa de treball, a fi
de satisfer les necessitats puntuals de la plantilla que es produeixin periòdicament. La
duració d’aquesta borsa no excedirà de 24 mesos. Excepcionalment i fins la
constitució d’una nova borsa, es podrà prorrogar per un període màxim de 6 mesos.
En la seva virtut,
RESOLC
Prorrogar la borsa de treball fins als 24 mesos de durada.
Aquesta resolució es publicarà als taulers d’anuncis oficials de l’Autoritat portuària de
Tarragona, a la intranet i al web www.porttarragona.cat
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, cap interposar demanda
davant jurisdicció social.
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