DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL
PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA D’AUXILIAR
D’HOTELERIA (AUX. HOT. LLIURE-2019) - DOGC núm. 7896, de 13.06.2019)
Ampliació termini introducció mèrits al gestor curricular SGRH

Mitjançant diligència d’aquest tribunal qualificador, de data 8 d’octubre de 2020, es va obrir un
termini que finalitzava el 15 de novembre de 2020 per tal que només les persones aspirants que
figuraven a l’annex 1 d’aquella diligència, poguessin revisar els mèrits introduïts al gestor curricular
del SGRG i introduir aquells que no hi figuressin, per tal que una vegada finalitzat aquest termini
poguessin ser associats automàticament a la convocatòria (AUX. HOT. LLIURE-2019) per a la seva
consideració en la valoració de mèrits, d’acord amb el barem de mèrits publicat a l’annex 3 de la
convocatòria. Només es valoraven els mèrits obtinguts fins a la data de publicació al DOGC de la
convocatòria (3.10.2018) i introduïts en el gestor curricular del SGRH fins el 15 de novembre de
2020.
Amb data, 13 de novembre de 2020, es va detectar una incidència tècnica de caràcter informàtic la
qual per tal de ser resolta va requerir que l’aplicació informàtica de Sistema de Gestió de Recursos
Humans (SGRH) restes, de forma temporal, fora de servei.

Un cop aquesta incidència tècnica ha estat resolta aquest tribunal qualificador,

ACORDA:
Prorrogar el termini fins al 20 de novembre de 2020, inclòs, per tal que només les persones
aspirants que figuraven a l’annex 1 de la diligència, de data 8 d’octubre de 2020, puguin revisar els
mèrits introduïts al gestor curricular del SGRG i introduir aquells que no hi figurin, per tal que una
vegada finalitzat aquest termini puguin ser associats automàticament a la convocatòria (AUX. HOT.
LLIURE-2019) per a la seva consideració en la valoració de mèrits, d’acord amb el barem de mèrits
publicat a l’annex 3 de la convocatòria. Només es valoraran els mèrits obtinguts fins la data de
publicació al DOGC de la convocatòria (13.06.2019) i introduïts en el gestor curricular del SGRH
fins el 20 de novembre de 2020.
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