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Núm. de Decret i Data:
2022DECR001116 07/06/2022

DECRET D’ALCALDIA
Exp. 2022/001798
Ra146-22
Atès que el passat dia 20 de maig de 2022 va finalitzar el termini per presentar possibles
reclamacions adreçades a esmenar els defectes que pogués contenir la relació
provisional de persones aspirants admeses i excloses, aprovada per Decret de l’alcaldia
número 2022DECR000890 el dia 9 de maig de 2022, en relació a la convocatòria del
procés selectiu per proveir en propietat UNA plaça d’INSPECTOR/A de la Policia Local
(22-C/PAMO_OOP22-3).
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.

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.

Vist que el passat dia 23 de maig de 2022 va finalitzar el termini per a la presentació
telemàtica del Projecte de gestió, d’acord amb l’establert al segon paràgraf de l’apartat
Prova 1 de la base específica setena, i revisada la documentació presentada per les
persones aspirants, se’n determina l’exclusió automàtica d’aquells aspirants que no l’han
presentat o l’han presentat fora del termini establert.
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
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses del procés
selectiu per proveir en propietat UNA plaça d’INSPECTOR/A de la Policia Local, de la
manera següent:
Admesos/es:
Cognoms, nom

AYMERICH CAMPS ISAAC
BOTELLO SERRANO RAUL VICENTE
HERNANDEZ MARTIN SERGI
MUÑOZ VARELA DAVID
RODRIGUEZ OTERO JESUS

Exclosos/es:
Registre entrada

DNI*

Motiu d'exclusió

E2022008244
E2022008380
E2022008409

*****729T
*****081Z
*****422Z

No haver presentat el Projecte de gestió
No haver presentat el Projecte de gestió
No haver presentat el Projecte de gestió

SEGON. Modificar el dia, l’hora i el lloc de les proves del procés selectiu:
Dia:
20 de juny de 2022
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Hora:

1.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 07/06/2022 09:39
2.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 07/06/2022 11:23
3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2022DECR001116 07/06/2022

Horaris

10:00:00
10:25:00
10:50:00
11:15:00
11:40:00

Cognoms, nom

AYMERICH CAMPS ISAAC
BOTELLO SERRANO RAUL VICENTE
HERNANDEZ MARTIN SERGI
MUÑOZ VARELA DAVID
RODRIGUEZ OTERO JESUS

Lloc:
Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves previstes inicialment: Prova 1 – Defensa oral Projecte de Gestió
Dia:
22 de juny de 2022
Hora:
09:00 h
Lloc:
Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)
Proves previstes inicialment: Proves 2 i 3 (teòrica i pràctica)
TERCER. Aquesta Resolució, amb la relació de persones admeses i excloses,
s’exposarà a la Seu electrònica del web municipal.

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.

QUART. 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.

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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