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Núm. de Decret i Data:
2022DECR000715 19/04/2022

DECRET D’ALCALDIA
Exp. 2022/000145
Ra104-22
El dia 12 d’abril de 2022 va finalitzar el termini per esmenar els possibles defectes en la
sol·licitud d’inscripció al procés selectiu per a la cobertura interina d’un lloc de treball de
CAP DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, relacionats com a motiu d’exclusió a la llista
provisional de persones aspirants admeses i excloses, aprovada per Decret de l’alcaldia
número 2022DECR000562 el dia 27 de març de 2022.
D’acord amb el que disposen les bases generals en els punts 7.2 i 7.3 de la base setena,
i examinades les reclamacions presentades per les persones interessades en
l’esmentada convocatòria, es fa pública la relació definitiva de les persones aspirants
admeses i excloses.
Per tot l’anteriorment exposat i en us de les atribucions que m’atorga la Llei Reguladora
de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i del ROM

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

RESOLC:
PRIMER. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses del procés
selectiu per a la cobertura interina d’un lloc de treball de CAP DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA, de la manera següent:
Admesos/es:
Cognoms, nom

CERULLA PIÑA MIRIAM
MATEO AMAT CRISTINA
MORENO BLANCO SUSANA
PRAT CLOT MONTSERRAT
RODRIGUEZ MORA SANDRA
TAPIA RIBAS BERNAT

Exclosos/es:
DNI*

Motiu d'exclusió

*****757K

No haver satisfet la taxa de drets d'examen
No presentar el model de sol·licitud i declaració responsable / No haver satisfet
la taxa de drets d'examen

*****835F

SEGON. Aquesta Resolució, amb la relació de persones aspirants admeses i excloses,
s’exposarà a la Seu electrònica del web municipal.
TERCER. La publicació d’aquesta Resolució substituirà la notificació a les persones
interessades que estableix la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques
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Així ho resol i signa l’Alcalde, Miquel Riera Rey, davant meu, el secretari, Vicenç Tur
Martí, que en dono fe i així ho certifico, als efectes de fe pública.
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