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RB/RP 

 

Regidoria de Recursos Humans 
 

Decret núm.     /2021 
 

Atès que en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 d’octubre de 2021 es va 
publicar la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés selectiu 
per a la cobertura de dues places d’oficial 1a (convocatòria 5 Oferta pública d'ocupació 2021), 
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. 
 

Atès que durant el període d’esmena tan sols s’ha presentat el certificat de nivell de català d’un 
dels aspirants. 
 

Un cop finalitzat el termini de presentació d’esmenes, en ús de les atribucions que em són 
conferides en virtut del Decret de l'Alcaldia de 27 d’abril de 2021, 
 

Primer. Incorporar l’esmena presentada per David Chillón Osuna i aprovar definitivament la relació 
d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria 5 de l’Oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament 
de l'exercici 2021, d’acord amb les sol·licituds inicialment presentades i que tot seguit es detallen:  

 

ANNEX 

 

Oficial 1a  (convocatòria 05/2021) 
 
Persones admeses: 
 
 
COGNOMS I NOM OA PROVA DE CATALÀ 
ALARCON LOZADA, ENRIQUE 2  
BOCARDO FERNANDEZ, JAVIER 10  
CASTILLO MALO, DANIEL 9  
CHILLON OSUNA, DAVID 11  
ERENCIA BRAVO, JUAN CARLOS 3 No exempt 
HEREDIA NARANJO, ANTONIO 1  
MARTINEZ GARCIA, JAIME 7 No exempt 
MARTINEZ MARTINEZ, DAVID 8 No exempt 
NULA MARTIN, IVAN 4  
PEREZ VERA, FRANCISCO MANUEL 6 No exempt 
SAMSON, DANIEL 12  
SOLANO LOPEZ, ELIAS 5 No exempt 
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Persones excloses: 
 
 
COGNOMS I NOM MOTIU D’EXCLUSIÓ 
TEJEDA GOMEZ, MANUEL Manca acreditar pagament de la taxa 
 
 
 
Segon. Mantenir la composició del Tribunal qualificador d’acord amb allò publicat al BOP de 25 
d’octubre de 2021, així com la data de la realització de la prova de nivell B2 de català per als 
aspirants «no exempts» i de la prova teòrica. 
 
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, 
       
       
 
 
 
 
 
 


