Per Decret de l’Alcaldia número 1890 de data 29.12.2020 s’ha aprovat la llista definitiva
d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per la provisió definitiva d’una plaça
de tècnic/a auxiliar de gestió adscrita a un lloc de treball de tècnic/a auxiliar de Joventut.
El text íntegre de la resolució és el següent:
“Primer.- Per Resolució de l’Alcaldia número 1712 de data 28.11.2020 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 provisió definitiva d’una plaça de tècnic/a
auxiliar de gestió adscrita a un lloc de treball de tècnic/a auxiliar de Joventut.
Segon.- L’esmentada llista va ser exposada al públic mitjançant anunci publicat, al tauler
d’anuncis, a la seu electrònica municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm.
8290 de data 09.12.2020).
Tercer.- El termini per interposar reclamacions finalitzava en data 23.12.2020, formulant-se la
següent:
Cognoms i Nom
Hidalgo Hurtado, Jordi

DNI
***6690**

Registre d’entrada
RE 8619 de 30.11.20

RESOLC:
Primer.- Estimar la sol·licitud del Sr. Jordi Hidalgo Hurtado, amb DNI ***6690**, per aportar la
documentació requerida dins de termini.
Segon.- Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu
per la provisió definitiva d’una plaça de tècnic/a auxiliar de gestió adscrita a un lloc de treball
de tècnic/a auxiliar de Joventut, segons el següent detall:
Aspirants admesos/es:
Cognoms i Nom
Carulla Urgell, Jordi
Pedemonte Pica, Jaume
Camps Romero, Arnau
Martinez Martin, Isaac
Hidalgo Hurtado, Jordi

DNI
***9302**
***1706**
***7209**
***9323**
***6690**

Registre d’entrada
RE 4381 de 02.07.20
RE 4613 de 08.07.20
RE 4697 de 10.07.20
RE 4770 de 13.07.20
RE 4382 de 02.07.20

Català
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt

Aspirants exclosos/es:
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Àdria Mazcuñan Claret (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 29/12/2020
HASH: 07ff4a5a23294328583823d120939c24

ANUNCI

Cap
Tercer.- Exposar la present resolució al tauler municipal, a la seu electrònica municipal i
publicació edictal, 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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