
ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL LES TÀPIES, SA

EDICTE sobre publicació al BOPT de l'aprovació de diverses bases reguladores, incloses en l'oferta pública
d'ocupació extraordinària per a l'estabilització de l'ocupació temporal i reposició per a l'exercici 2022.

Havent-se publicat al BOPT en data de 21 de febrer de 2023 els següents Edictes relatius a l'aprovació de
bases reguladores, incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació extraordinària per l'estabilització de l'ocupació
temporal i reposició per a l'exercici 2022, sent els següents:

- CVE 2023-01149 de 21 de febrer de 2023, Edicte relatiu a l'aprovació les bases reguladores que regeixen per
la convocatòria, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, per a la cobertura definitiva d'una plaça de
tècnic/a de Promoció Econòmica (codi de la plaça 177) en règim laboral, adscrita a Iniciatives de
Desenvolupament Empresarial les Tàpies, SA. Es pot accedir a través del següent enllaç:
https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230221&anyp=2023&num=1149&v=i

- CVE 2023-01135 de 21 de febrer de 2023, Edicte relatiu a l'aprovació les bases reguladores que regeixen per
la convocatòria, mitjançant el sistema selectiu de concurs de mèrits, per a la cobertura definitiva d'una plaça
d'auxiliar administratiu/iva (codi de la plaça 604) en règim laboral, adscrita a Iniciatives de Desenvolupament
Empresarial les Tàpies, SA. Es pot accedir a través del següent enllaç: https://www.dipta.cat/ebop/index.php?
op=dwn&tipus=i&data=20230221&anyp=2023&num=1135&v=i

Es fa públic que en el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà d'aquesta inserció
al DOGC, es puguin presentar les corresponents sol·licituds al Registre General de Iniciatives de
Desenvolupament Empresarial Les Tàpies, SA o per la Seu Electrònica: (https://idetsa.eadministracio.cat/),
juntament amb la documentació corresponent. Les instàncies també podran ser en la forma establerta a
l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. A partir de la publicació d'aquestes bases, els successius anuncis sobre el desenvolupament del
procés selectiu tindran lloc exclusivament a la seu electrònica de Iniciatives de Desenvolupament Empresarial
Les Tàpies, SA.
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