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ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament d'El Papiol.Signat 26/01/2021 17:49

APROVAT

PUBLICACIÓ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12652628 HRU0O-QCFUC-KSSJY 58FAF9AC1E9C1D55AF5F549068633771F73040FE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

L’Ajuntament del Papiol (EXP. l’indicat en cada cas) ha aprovat la/les resolució/ns de
nomenaments i/o de contractació de personal que es detalla/en a continuació:
EXPEDIENT DE SELECCIÓ: E: 2020_453 (Procediment selecció núm. 06/2020)
Empleat/da municipal:
Tipus o règim jurídic:
Inici de la relació:
Finalització de relació:
Subescala o categoria:
Resolució de vinculació:
Publicació oficial:
Motiu de la selecció :
Procediment/sistema:
Nivell retributiu:
Notes i observacions:
Expedient personal:

Sr/a. DANAE RIZO CABRERA (NIP. DRC)
Personal laboral (Grup retributiu C2)
Contractació amb efectes de 30.12.2020
Fins a la finalització de l’obra o servei
Auxiliar Administrativa
Decret d’Alcaldia núm. 0955D20 (Lloc/plaça SG40P)
Pendent de publicació al BOPB
Per trobar-se el lloc vacant
Simplificat (oposició-concurs)
LC2CD15CE82 (categoria retributiva)
E: 2020_2549

EXPEDIENT DE SELECCIÓ: E: 2020_1953 (Procediment selecció núm. 10/2020)
Empleat/da municipal:
Tipus o règim jurídic:
Inici de la relació:
Finalització de relació:
Subescala o categoria:
Resolució de vinculació:
Publicació oficial:
Motiu de la selecció :
Procediment/sistema:
Nivell retributiu:
Notes i observacions:
Expedient personal:

Sr/a. MANUEL MUÑOZ CARMONA (NIP. MMC)
Personal laboral (Grup retributiu AP)
Contractació amb efectes de 25.01.2021
Fins a la finalització de l’obra o servei
Operari d’obres i serveis
Acord de JGL núm. 1401J21 (Lloc/plaça ST95T)
Pendent de publicació al BOPB
Per trobar-se el lloc vacant
Simplificat (oposició-concurs)
LAPCD10CE75 (categoria retributiva)
E: 2021_148

RECURSOS I ACCIONS: En relació a l’acte administratiu que es fa públic mitjançant el
present edicte que posa fi i exhaureix la via administrativa, poden interposar-se els següents:
-

RECURS DE REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes.
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats de l’ordre Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos.
QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat amb la
normativa vigent.

MD2139

Pàg. 1 / 2

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

EDICTE, BAN (TD08-012): EDI_CONTRACTACIO_DRC
_MMC_26012021
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: HRU0O-QCFUC-KSSJY
Pàgina 2 de 2

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Diaz Rodríguez, Alfonso C., Secretari, de Ajuntament d'El Papiol.Signat 26/01/2021 17:49

APROVAT

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12652628 HRU0O-QCFUC-KSSJY 58FAF9AC1E9C1D55AF5F549068633771F73040FE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a l'última publicació apareguda al diari o butlletí oficial.
Nota: El present edicte serà publicat en el BOPB, a l’apartat indicat de la Seu electrònica
municipal i a la resta dels mitjans indicats en cada cas.
Alfons Díaz Rodríguez

SECRETARI
El Papiol, data i signatura electrònica
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