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

Conv. 22-001
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TÈCNIC/A
AUXILIAR INFORMÀTIC PER A LA UNITAT DE SISTEMES DE L’ÀREA DE
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B39A526A481547F39795C32C9D7586FD i data d'emissió 19/05/2022 a les 07:54:19

Diligència per a fer constar que:

1. Per resolució de la diputada delegada de Recursos Humans, de data 6 d’abril de
2022, núm. 2022-0001472, 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 tècnic/a
auxiliar informàtic per a la unitat de Sistemes de l’Àrea de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació de la Diputació de Tarragona (Conv. 22-001).
2. Aquesta resolució es va publicar al tauler de la Seu Electrònica de la Diputació i
al web corporatiu, el dia 12 d’abril de 2022. 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 21 d’abril de 2022 ha finalitzat aquest termini i tal com es desprèn de l’informe
del registre general número 2022_174, de data 26 d’abril de 2022, que consta en
l’expedient, no s’ha presentat cap al·legació, per la qual cosa, l’acord d’aprovació
inicial ha esdevingut definitiu.
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 de la Presidenta de la Diputació.
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