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

RESOLUCIÓ
de 22.02.2021, per la qual es modifica la composició del tribunal qualificador del
procés selectiu per a cobrir amb caràcter definitiu places de personal
funcionari, del grup professional A, subgrup A1 i A2, adscrites a Diputació de
Tarragona, OA Patronat de Turisme i OA BASE Gestió d’Ingressos,
mitjançant un procés de promoció interna horitzontal restringida.
(Convocatòria 18/018 PIHR)

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 DA618B2D73344BB7A80EF6A4E179CD2E i data d'emissió 24/02/2021 a les 08:30:03

1. Entitat convocant
Diputació de Tarragona - Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.
2. Objecte de la convocatòria
Procés selectiu per a cobrir amb caràcter definitiu places de personal funcionari, del
grup professional A, subgrup A1 i A2, adscrites a Diputació de Tarragona, OA Patronat
de Turisme i OA BASE Gestió d’Ingressos, mitjançant un procés de promoció interna
horitzontal restringida.
3. Modificació de la composició del tribunal qualificador
Per motius d'organització administrativa interna, és convenient modificar la composició
del Tribunal qualificador establert en el decret de la Diputada delegada de Recursos
Humans, de data 15 de febrer de 2021, núm. 2021-0000419.
D’acord amb l’exposat es resolt:


Primer,- Deixar sense efecte el nomenament del senyor Joan Carles Bertomeu
Blanch i de la senyora Anna Magnet Planas, com a vocal titular i suplent
respectivament, efectuat per decret de la diputada delegada de Recursos
Humans, núm. 2021-0000419, de data 15 de febrer de 2021.



Segon,- Nomenar la senyora Anna Magnet Planas i la senyora Neus Ollé Povill,
com a membres d’aquest tribunal, en qualitat de vocal titular i vocal suplent,
respectivament.

4. Publicació d’aquesta resolució
Es disposa la publicació d’aquesta resolució a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona i a la Intradt corporativa.

5. Règim de recursos
- Acte administratiu no recurrible.
Tarragona, a data de la signatura electrònica

La secretària general,
Pilar Sánchez Peña
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