
Expedient núm. 2020/1011   

A N U N C I

En data 20 de juliol de 2020, he dictat el Decret d’Alcaldia que es transcriu literalment:

“DECRET D’ALCALDIA                                                         Núm. resolució: 2020/216 

Esmena per omissió de la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés 
selectiu per a la provisió interina d’una plaça administratiu/va, pel sistema de concurs-
oposició lliure  

Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2020 s’han aprovat les bases i la 
convocatòria del procés de selecció per a la provisió interina en règim funcionarial d’una plaça 
administratiu/va, enquadrada en el grup C1. 

Mitjançant Decret d’Alcaldia 2020/213 de data 16 de juliol de 2020 es va aprovar definitivament 
el llistat de persones aspirants admeses i excloses.

Atès que s’ha detectat l’omissió en dit llistat d’una persona que va presentar la documentació 
en temps i forma.

Per tot lo exposat i en base a les atribucions que tinc conferides,

RESOLC:

PRIMER.  Esmenar la llista defintitiva de persones aspirants admeses per participar en el 
procés selectiu per proveir interinament una plaça administratiu/va, amb la incorporació de la 
persona aspirant que es detalla. 

Esmena de persones aspirants admeses

REGISTRE DNI CATALÁ
2748 ***3453** Exempta

SEGON. Remetre al Decret d’alcaldia 2020/213 per a la resta d’aspectes realcionats amb el 
procés selectiu convocat. 

TERCER. El presents acords i  anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es 
publicaran  al tauler d'anuncis e-tauler i a la web www.martorelles.cat.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'Ajuntament que determinin la impossibilitat de 
continuar en el procés selectiu o produeixin indefensió, els interessats podran interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos 
mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, o el potestatiu de reposició de 
conformitat amb els articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa, i els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre del Procediment administratiu 
comú de les administracions públiques

Martorelles, a data de la signatura electrònica.

L’alcalde
Marc Candela Callado

Pot corroborar la validesa del document, fent servir les següents dades:

Codi Segur de Validació bb2d1e62eb1c42f0a0f1430e4bb7a47d001

Url de validació https://seu.martorelles.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original
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