Expt: F19-347.

PROCÉS DE SELECCIÓ
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA GRANER (Sâlmon<)

Segons acta de resolució de 25 de novembre de 2019, el tribunal de selecció del procés de
contractació del lloc AUXILIAR ADMINISTATARIU/VA GRANER (Sâlmon<), el cadidat amb millor
puntuació i a qui es va proposar la contractació va ser el Sr. FRANCISCO JORQUERA (registre
RRHH-AG-010). El mateix dia, el candidat proposat ha presentat escrit renunciant a la plaça.
Com ja es determina a l’apartat 13 de les bases de contractació, la relació de candidats amb la
puntuació obinguda en el conjunt de proves selectives determina l’odre en que en el termini
de 6 mesos es pot substituir la persona seleccionada en cas que no fructifiqui la relació laboral.
Seguint el procediment establert, i davant la reunúncia de la persona seleccionada, el Comitè
de Selecció va proposar el 26 de novembre la contractació per aquest lloc la candidata amb
núm de registre RRHH-AG-013, la Sra. ANNA MARIA FABREGAS i ROCA. També aquesta candidata va

renunciar per escrit a la plaça al·legant haver ja adquirit un altre compromís laboral.

Seguint el procediment descrit anteriorment, el Comitè de Selecció proposa per a la contractació el
següent candidat en la relació de puntuació final que correspon a la Sra. MARIA TERESA CÓRDOBA
ABELLÁN amb les condicions que s’estableixen a l’oferta de referència.

Barcelona, 29 de novembre de 2019

El tribunal de selecció

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que es disposa en els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, es pot interposar un recurs d'alçada davant del Consell General del Consorci, en el termini d'un mes,
comptador des de l'endemà al de la recepció d'aquesta notificació. Igualment podrà presentar qualsevol altre recurs
que estimi pertinent.
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