Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA TÈCNIC/A SUPERIOR EN
CIÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 2021
LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES INSCRITES EN EL PROCÉS D’AMPLIACIÓ DE LA
BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN CIÈNCIES
A continuació, es procedeix a publicar, per ordre alfabètic, la relació definitiva de les persones inscrites, dins el
termini establert, en el procés d’ampliació de la borsa de la categoria de Tècnic/a Superior en Ciències.

COGNOMS, NOM
CACHO AMOROS, ANDREU
DE PEDRO PUENTE, XAVIER
HERNANDEZ CRISOL, M ISABEL
MUÑOZ CALVO, CRISTINA

Les persones que apareixen en aquest llistat seran convocades a la realització d’una entrevista sobre les
competències establertes a la relació de llocs de treball vigent per un lloc base de la categoria TS Ciències.
Les persones que no apareguin en aquest llistat, perquè no s’hagin inscrit en el termini establert, resten excloses
d’aquest procés.

Adriana Payola Planella
Cap del Departament de Serveis Jurídics i Coordinació Estratègica

Barcelona, 1 de juny 2021

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar bé recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan
que l'ha adoptat en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la recepció de la present notificació, o bé es pot
interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció
de la persona interessada, al que correspongui al seu domicili, si aquest es troba a Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent a la recepció de la present notificació. Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu
de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l’endemà a la seva interposició sense
que se n’hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu a partir del dia següent a
aquell en que s’hagi produït la desestimació presumpta.
També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient.
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