EDICTE
Pel que s’aprova i es fa públic la llista definitiva d’admesos i exclosos, en la
convocatòria per la selecció en pràctiques d’un/a auxiliar administratiu beneficiari del
programa de garantia juvenil de Catalunya i la creació d’una borsa de treball.

Referent el procés selectiu per la selecció, mitjançant concurs oposició d’un/a auxiliar
administratiu en pràctiques inscrit en el sistema nacional de garantia juvenil i la creació
d’una borsa de treball, l’Alcalde en data d’avui ha dictat Decret d’Alcaldia nº473/2017,
en el que la part dispositiva del qual és del següent tenor literal:
“PRIMER. Acceptar la documentació presentada pel següent aspirant:
Núm. registre
1-2017-002407-1

Cognoms i Nom
Farners Güell Maso

Doc. presentada
Certificat del nivell C1 de Català

SEGON.- Aprovar de forma definitiva la següent relació d’aspirants admesos i
exclosos de la citada convocatòria:
Relació aspirants Admesos:
Admesos
(*) núm. identificació correspon als tres últims números i la lletra del NIF
445 F
308 R
431 X
858 V
Exclosos
Cap

DAVID SARSANEDAS SERRAT 13/11/2017 ALCALDE PRESIDENT

Signatura 1 de 1

TERCER: Publicar a la web municipal, així com en el Taulell d’Edictes de l’Ajuntament,
la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos, als efectes oportuns i notificar-ho
individualment als recurrents.”
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar,
alternativament, un recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la publicació del present anunci, davant de l’Alcalde d’aquest Ajuntament de la
Cellera de Ter, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé un recurs contenciós
administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos
a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si opteu per
interposar el recurs de reposició potestatiu no podreu interposar un recurs contenciós
administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per
silenci. Tot això sens perjudici de que pugueu interposar qualsevol altre recurs que estimeu
més convenient al vostre dret.

La Cellera de Ter,
L’Alcalde
David Sarsanedas Serrat
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Aquest document és una còpia d'un document electrònic, podeu comprovar la seva validesa a
Codi Segur de Validació

e0a67b81fce847fa846f5c3ab3635c87001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/lacelleradeter

