
 
ANUNCI 

 
Ajuts socials pel material i llibres del Pla de Transició al treball PTT del Sax Sala 

per al curs 2014-2015 

D’acord amb les bases d’Ajuts socials de l’Ajuntament de Sant Celoni i la convocatòria per l’any 
2014, per a l’atorgament d’ajuts socials pel material i llibres del Pla de Transició al treball PTT 
del Sax Sala per al curs 2014-2015, es fa públic que, per Resolució d’Alcaldia de 3 d’octubre de 
2014, s’han resolt la concessió i denegació dels ajuts que es detallen a continuació: 

Acceptats 
 

DNI/NIE/ 
Passaport 

jove 

DNI/NIE/ 
Passaport 
del tutor 

Mòdul 
Import 

mòdul PTT 
Valoració 
Total 

 Subvenció  

48170109J  X1336219B  Muntatges instal∙lacions  132,32 € 90       119,088 €  

77619962E  40989167Q  Auxiliar Vendes  80,31 € 78         62,642 €  

49641764J  49177924Z  Muntatges instal∙lacions  132,32 € 73         96,594 €  

X6663187H  X6662622M  Muntatges instal∙lacions  132,32 € 50         66,160 €  

48177155K  52162138R  Auxiliar Vendes  80,31 € 50         40,155 €  

79279760W  79279760W  Muntatges instal∙lacions  132,32 € 50         66,160 €  

48177947P  46542284J  Auxiliar Vendes  80,31 € 60         48,186 €  

77623032X  46549495W  Auxiliar Vendes  80,31 € 50         40,155 €  

54253965R  47600293E  Auxiliar Vendes  80,31 € 58         46,580 €  
 
Denegats 

DNI/NIE/ 
Passaport 

jove 

DNI/NIE/ 
Passaport 
del tutor 

Mòdul 
Import 

mòdul PTT 
Valoració 
Total 

 Subvenció  

77618826J  46237902J  Muntatges instal∙lacions  132,32 € 0                   ‐   €  

Y2823251S  Y0724057P  Muntatges instal∙lacions  132,32 € 0                   ‐   €  
 
Recursos: 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, les persones interessades 
poden interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en 
el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al web de 
l’Ajuntament de Sant Celoni . 
Contra la resolució expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució, les persones interessades podràn interposar recurs contenciós administratiu 
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al web de l’Ajuntament 
de Sant Celoni  
Si transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició no es notifiqués la 
resolució, es considerarà desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
davant dels Jutjats esmentats. 
Sens perjudici de poder exercitar, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s’estimi  procedent. 
 
Sant Celoni, 3 d’octubre de 2014 
 
L’alcalde,  
 
Joan Castaño i Augé 


