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RESOLUCIÓ 
 

Ampliació termini per presentar sol·licituds al lloc de treball de personal tècnic, nivell 
TP7, a l’àrea jurídica. 

Fets  
 
 
En data 21 de desembre es va publicar a la pàgina web de la Institució CERCA la 
convocatòria d’una plaça destinada a cobrir un lloc de treball de caràcter fix a la I-CERCA, 
corresponent a la taxa de reposició específica autoritzada a l’empara de la DA 4 del RDL 
32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de 
l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball. 
 
D’acord amb la base 6 de la convocatòria, una vegada ampliat el termini inicial,  la data per 
presentar les sol·licituds finalitza el dia 4 de febrer de 2023. 
 
L’article 32 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques estableix que l’administració podrà concedir d’ofici o a petició 
dels interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat dels 
mateixos, si les circumstàncies del cas així ho aconsellen i no es perjudiquen drets de 
tercers. 
 
Atès que el període de presentació de sol·licituds finalitza el 4 de febrer i que s’estima que 
aquest termini és insuficient per rebre un nombre adequat de sol·licituds i es donen les 
circumstàncies previstes a l’article 32 de la LRJPAC. 
 
  
Tenint en compte les consideracions anteriors;  
RESOLC 
 
Article únic 
Ampliar el termini de presentació de sol·licituds en el marc de la convocatòria de data 21 
de desembre de 2022, ampliada al 4 de febrer de 2023, per a la provisió d’un lloc de treball 
en règim laboral indefinit, Codi CERCA TP 7_01/2022 pel període màxim previst legalment 
i per tant fins el dia 18 de febrer de 2023. 
 
 

 
 
 
 
Lluis Rovira 
Director Institució CERCA 
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