Exp. 2022/162/1464

ANUNCI DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS
Havent-se aprovat la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del
procés de selecció per a la contractació en règim de personal laboral temporal, una plaça de
tècnic/a per a la gestió del Programa Treball i Formació de l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès, es fa pública la relació d’admesos/es i no admesos/es:
ADMESOS/ES
Anna Maria Santanach Carbonell
Laura Gonzalez Caballero
Lorena Elizabeth Vignolo Montero
Susanna Fáundez Jiménez

***3100**
***2304**
***5977**
***1012**

NO ADMESOS/ES
No consta
La prova escrita de coneixements específics s'efectuarà el dia 30 de març de 2022, de les 9:00h
hores a 10:30h a les dependències de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. L’entrevista
personal s’efectuarà seguidament de la prova escrita.
El que es fa públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 20 del Reglament General
d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de
treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat
aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o
recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la
publicació del present anuncio, davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, 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 recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del
Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la
publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició
potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt
expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què
pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
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