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

El Ple de la Diputació de Tarragona, en la sessió celebrada el dia 26 de
novembre de 2021, va aprovar l’instrument d’ordenació del personal directiu
corresponent a l’any 2022 de la Diputació de Tarragona.

INSTRUMENT D’ORDENACIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU CORRESPONENT A
L’ANY 2022
NÚM.
LLOC

LLOC DE TREBALL

RELACIÓ
JURÍDICA

GRUP

40. ÀREA GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
1353
Gerent
D

CD/CN

CE/CLL

TIPUS
DE
LLOC

FORMA
PROVISIÓ

Retribucions totals: 92.980,02€

OCUPACIÓ

VD

Contra l'acord d'aprovació es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la publicació al
Butlletí Oficial de la Província.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des
del dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província.
La secretària general
Pilar Sánchez Peña
Tarragona, a data de la signatura electrònica

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 07/12/2021 a les 11:36:50

Pàg. 1-1

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 13-12-2021 | CVE 2021-10737 |

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 470E322ACDAB4BAEA79A26505105C7C1 i data d'emissió 07/12/2021 a les 13:40:08

Així mateix es va modificar la fitxa descriptiva del lloc de treball de gerent/a, la
qual es troba publicada a la secció d'Informació Corporativa de la Seu
Electrònica
de
la
Diputació
de
Tarragona,
adreça
https://seuelectronica.dipta.cat/.

| https://dipta.cat/ebop/
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