DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
Planificació i Organització – Selecció

Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions ni al·legacions, tal com es desprèn del informe del Registre general
núm. 2019_041, de 25 de febrer de 2019; l’acord ha esdevingut definitiu, com
disposava l’acord de 21 de desembre de 2019 i així es fa constar per mitjà de
diligència de data 25 de febrer de 2019.
Per tot això, es fa públic el text íntegre de la modificació aprovada.
El text íntegre de les bases es pot consultar al web de la Diputació de Tarragona,
a l'adreça www.dipta.cat/processos-selectius.
Règim de recursos:
Contra l’aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
publicació.
Tarragona, a data de la signatura electrònica
La secretària general
Pilar Sánchez Peña

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 01/03/2019 a les 12:55:26

Pàg. 1-2

De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, aquest acord, juntament amb la resta de la documentació preceptiva de
l’expedient, s’han sotmès a informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant la preceptiva inserció dels anuncis al tauler d’anuncis i a la seu
electrònica de la corporació; en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de
data 3 de gener de 2019, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7784, de 9 de gener de 2019.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 06-03-2019 | CVE 2019-02232 |

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 0F2FABCF6F594644A557975E83675702 i data d'emissió 01/03/2019 a les 14:28:01

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de data 21 de desembre
de 2018, va aprovar inicialment la modificació de les Bases generals que han de
regir els processos selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de
funcionaris i de personal laboral de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.

| https://dipta.cat/ebop/

ANUNCI

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Província: TARRAGONA
Corporació: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

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 0F2FABCF6F594644A557975E83675702 i data d'emissió 01/03/2019 a les 14:28:01

•
•
•

el/la secretari/ària de la corporació o funcionari/ària en qui delegui
el /la cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria o
funcionari/ària en qui delegui
la cap de servei de Planificació i Organització de l’Àrea de RH, Ocupació i
Emprenedoria

b) processos selectius derivats de plans de foment de l'ocupació:
•
•

el /la cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria o
funcionari/ària en qui delegui
la cap de servei de Planificació i Organització de l’Àrea de RH, Ocupació i
Emprenedoria
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Pàg. 2-2

a) processos selectius derivats de l'oferta pública d'ocupació així com per a la
constitució de borses de treball:

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 06-03-2019 | CVE 2019-02232 |

La presidència dels tribunals qualificadors recaurà en:

| https://dipta.cat/ebop/

Modificació de la base 8.1.4 de les Bases generals que han de regir els processos
selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de funcionaris i de
personal laboral de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, la
qual queda redactada de la manera següent:

