DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització – Selecció

RESOLUCIÓ
Per la qual es nomena el senyor Javier Domínguez Aparicio com assessor de la
Comissió de Valoració del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball
de tècnic/a superior dinamitzador per al Projecte Aulaplus, Servei Integral de
Formació pel Territori, cofinançat pel FEDER de la Unió Europea, en el marc del
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu
d’inversió en
creixement i ocupació, eix 4 (Conv. 21/005)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1BFEC87588A04716A0AD2CCC253C7B58 i data d'emissió 24/09/2021 a les 08:58:11

1. Entitat convocant
Diputació de Tarragona – Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
2. Objecte de la convocatòria
Procés per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a superior dinamitzador per al
Projecte Aulaplus, Servei Integral de Formació pel Territori, cofinançat pel FEDER de la
Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Objectiu d’inversió en creixement i ocupació, eix 4 (BOPT de data 3 de juny de 2021).
3. Nomenament de personal assessor
Per les característiques de la prova pràctica a realitzar és nomena el senyor Javier
Domínguez Aparicio com assessor de la Comissió de valoració del procés selectiu per a la
constitució d’una borsa de treball de tècnic/a superior dinamitzador per al Projecte Aulaplus,
Servei Integral de Formació pel Territori, cofinançat pel FEDER de la Unió Europea, en el
marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en
creixement i ocupació, eix 4 (Conv. 21/005).
4. Publicació dels anuncis successius
Els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria s'han de publicar al tauler d'anuncis
de la Seu electrònica de la corporació i a la pàgina web de la Diputació de Tarragona.
5. Règim de recursos
- Acte de tràmit no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no qualificat.
Tarragona, a data de la signatura electrònica
La secretària general acctal,
Maite Velayos Esplugas
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