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Administració Local
2016-10320
Diputació de Tarragona
Unitat: Planificació i Organització - Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
RESOLUCIÓ
De 20.12.2016 per la qual s’estima parcialment recurs interposat contra la base 2.a) de les bases específiques
de la convocatòria 15/033, per a la selecció d’una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana
d’administració especial, publicada en el BOPT núm. 206, de 28 d’octubre de 2016 (núm. inserció 2016-08579)
Conv. 15/033
Com a conseqüència de l’estimació parcial del recurs interposat contra la base 2.a) de les bases específiques que
regeixen la convocatòria 15/033, aprovada per acord de la Junta de Govern de 21 d’octubre de 2016:
- Es modifica la base 2.a) d’aquestes bases específiques en el sentit d’incloure també les titulacions següents:
Grau en Gestió i Administració Pública o equivalent i Grau en Ciència Política i Gestió Pública o equivalent.
- S’estableix un nou termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 15/033 que començarà l’endemà de
la publicació d’aquesta modificació en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà als 20 dies naturals comptats a
partir de l’endemà de l’última publicació de l’extracte de l’anunci de modificació en el Diari Oficial de la Generalitat
i/o en el Butlletí Oficial de l’Estat.
Règim de Recursos:
Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la publicació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la
publicació, davant del President de la Diputació.
El que es fa públic als efectes escaients.

CIE: BOPT-I-2016-10320

Tarragona, 21 de desembre de 2016
La secretària general, Pilar Sánchez Peña
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