Per Decret d’Alcaldia número 1541 de data 25 d’octubre de 2019, es va aprovar la relació
definitiva d’aspirants d’admesos/es i exclosos/es del procés selectiu ocupar un lloc de tècnic/a
auxiliar de joventut, segons el següent detall:
“Primer.- Declarar admès al Sr. Robert Carles Quirantes Esteban, amb DNI ***5512** i al Sr.
Isaac Martinez Martin, amb DNI ***9323**, per aportació de la documentació requerida.
Segon.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu
d’una plaça de tècnic/a auxiliar de gestió per proveir un lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de
joventut., segons el següent detall:
Aspirants admesos/es:
Cognoms i Nom

DNI

Registre d’entrada

Carulla Urgell, Jordi
Crespiera Clavell,
Marta
Mas Divins, Meritxell
Quirantes Esteban,
Robert Carles
Martinez Martin, Isaac

***9302**
***8229**

RE 4651 de 18.07.19
RE 4727 de 23.07.19

Prova de
català
Exempt
Exempta

***7784**
***5512**

RE 4832 de 29.07.19
RE 4711 de 22.07.19

Exempta
Exempt

***9323**

RE 4951 de 01.08.19

Exempt

Aspirants exclosos:
Cap
Segon.- Exposar al públic el corresponent anunci dels aspirants admesos/es i exclosos/es,
mitjançant publicació al tauler municipal, a la seu electrònica municipal, 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.
Tercer.- Declarar que:
-

L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat separadament.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.”

Joan Carles Batanés Subirana
L’Alcalde
(Signat i datat electrònicament)
Plaça de la Vila, 1
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