Per Decret d’Alcaldia número 1035 de data 14.06.2021, s’ha aprovat la llista definitiva
d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per la creació d’una borsa de
treball d’agents cívics/ques.
El text íntegre de la resolució és el que es detalla a continuació:
“1r.- Per resolució de l’Alcaldia número 924 de data 28.05.2021 es va aprovar la llista
provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, la composició del tribunal, la data i lloc
de realització de les proves del procés selectiu per la creació d’una borsa de treball
d’agents cívics/ques.
2n.- L’esmentada llista va ser exposada al públic mitjançant anunci publicat, al tauler
d’anuncis i a la seu electrònica.
3r.- De conformitat amb l’anunci publicat, es va concedir un termini per a possibles
reclamacions finalitzant el dia 11.06.2021, formulant-se les següents:
Cognoms i Nom
Abadal Centelles, Elena

DNI
***1814**

Registre d’entrada
RE 3803 de 31.05.21

RESOLC:
Primer.- Declarar admesa la Sra. Elena Abadal Centelles, amb DNI ***1814**, per
aportar la documentació requerida per participar al procés selectiu dins del període de
presentació d’esmenes o reclamacions.
Segon.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés
selectiu per la creació d’una borsa de treball d’agents cívics/ques.
Aspirants admesos/es:
Cognoms i Nom
Carrion Rodriguez, Veronica
Molino Salada, Miquel
Antolin Rodriguez, Oscar
Galgo Rivadulla, Sofia
Molina Tomas, Sergi
Burcin, Mariana Simona
Plans Brunet, Jorge
Marimon Berrio, Oscar Hugo
Abadal Centelles, Elena

DNI / NIE
***9087**
***4398**
***8648**
***7894**
***9255**
****9244*
***4224**
***9326**
***1814**

Català
Exempta
No exempt
Exempt
Exempta
Exempt
No exempta
No exempt
Exempt
Exempta

Aspirants exclosos/es:
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Àdria Mazcuñan Claret (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 14/06/2021
HASH: 07ff4a5a23294328583823d120939c24

ANUNCI

Cognoms i Nom

DNI / NIE

Trujillo Meseguer,
Aitor

***9136**

Registre
d’entrada
RE 3230 de
10.05.21

Català

Motiu d’exclusió

Exempt

No aporta acreditació
pagament taxa drets
examen

Tercer.- Exposar al públic el corresponent anunci dels aspirants admesos/es i
exclosos/es, mitjançant publicació al tauler d’anuncis i a la seu electrònica, als efectes
de notificació als interessats de conformitat amb el que preveu l’article 45.1 b) de la llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Quart.- Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.”

Àdria Mazcuñan Claret
L’Alcaldessa
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(Signat i datat electrònicament)

