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SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: ON7JB-PL10A-30X99
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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 01/03/2021 09:21

APROVAT
01/03/2021 09:21

PUBLICACIÓ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12996200 ON7JB-PL10A-30X99 289BE7CEFB69A38CEAE1224BC3FDE9A6A724B69E) 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. 2020_2002) ha aprovat la resolució de nomenaments de
personal que es detalla a continuació:
EXPEDIENT DE SELECCIÓ: E: 2020_2002 (Procediment selecció núm. 12/2020)
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. JORDI CODINA CAPDEVILA (NIP. JCC)
Personal funcionari (Grup retributiu C1)
Nomenament amb efectes de 10.02.2021
Fins que es cobreixi la plaça de forma definitiva
Agent interí de la policia local
Decret d’Alcaldia núm. 0083D21 (Lloc/plaça PL94T)
Pendent de publicació al BOPB i al DOGC
Per vacant existent
Màxima urgència
LC1CD15CE69 (categoria retributiva)
E: 2021_332

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.

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 i al DOGC, 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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