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RB/RP

Regidoria de Recursos Humans

Decret núm.  /2022

Atès que en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2022 es va publicar la relació
provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés selectiu per a la cobertura de dues pla-
ces de Tècnic/a de Manteniment (convocatòria 11 de l’Oferta pública d'ocupació 2022), d'acord amb la relació
de persones que van formalitzar la corresponent sol·licitud.

Atès que s’atorga un termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquella Resolució, als
efectes d’esmena de defectes, reclamacions o recusació dels membres del Tribunal.

En ús de les atribucions que em són conferides en virtut del Decret de l'Alcaldia de 27 d’abril de 2021,

Primer. Incorporar les esmenes presentades per diversos aspirants i aprovar definitivament la relació d’aspi-
rants admesos i exclosos de la convocatòria  11 de l’Oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de l'exercici
2022, d’acord amb les sol·licituds inicialment presentades i que tot seguit es detallen.

ANNEX

Persones admeses:

COGNOMS I NOM ORDRE ACT.

CAMI BERNABE, SUSANA 3

CHINCOLLA JIMENEZ, CRISTIAN 6

COLET MARTI, M. DEL MAR 4

IBAÑEZ GARCIA, ALBERTO 2

LOPEZ ESPLUGAS, DAVID 1

MONFERRER MONTOLIU, EVA ANGELA 5

SOLE POUSA, ROSA M. 7

Persones excloses:

No n’hi ha cap. 

Segon. Mantenir la composició del Tribunal qualificador, així com la data i lloc de realització de la prova teòrica
d’acord amb allò publicat al BOP de 18 de juliol de 2022.

Tercer.  Publicar aquesta Resolució a la seu electrònica i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Sant Adrià de Besòs,  signat i datat digitalment

En dono fe,
Andrés Pozo Cueto Josep Reverendo Carbonell
regidor delegat de Recursos Humans secretari


