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

Conv. 21/010
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE
CARÀCTER URGENT DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN CONSERVACIÓ I
RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS PER A LA UNITAT DE CONSERVACIÓ I
RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS, ADSCRITA A CULTURA DE L’ÀREA
DEL SAC (CONV. 21/010)
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Diligència per a fer constar que:

1. Per resolució de la diputada delegada de Recursos Humans, de data 1 de
setembre de 2021, núm. 2021-0003815, es va aprovar la llista provisional de
persones admeses i excloses en el procés selectiu per a la constitució d’una borsa
de treball de caràcter urgent de tècnic/a mitjà/ana (grup A2L) en conservació i
restauració (especialitat document/material gràfic) per a la Unitat de Conservació i
Restauració de Béns Culturals, adscrita a Cultura de l’Àrea del SAC (Conv. 21/010).
2. Aquesta resolució es va publicar al tauler de la seu electrònica de la Diputació i al
web corporatiu, en data 2 de setembre de 2021. S’establia un termini de 10 dies,
comptats a partir de l’endemà d’aquesta publicació per presentar les reclamacions
que es creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut
produir en la llista provisional de persones admeses i excloses en aquest concurs
oposició.
3. El 16 de setembre de 2021 ha finalitzat aquest termini i tal com es desprèn de
l’informe del registre general número 2021_306, de data 17 de setembre de 2021,
que consta en l’expedient, no s’ha presentat cap al·legació, per la qual cosa, l’acord
d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu.
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