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043   GESTIÓ DELS RECURSOS PERSONALS

Títol / identificació de l 'expedient

Relatiu a  Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses per a la convocatòria d'una 
plaça deTècnic/a Superior Economista.

Número d'expedient:   N404  -  2020  -  
000045

Subdivisió:   

Relació de fets i fonaments jurídics

Vist que per acord AP43210140 de data 25 de març de 2021 s'aprova la llista provisional de 
persones admeses i excloses per a la cobertura mitjançant el sistema de concurs-oposició  d'una 
plaça de tècnic/a superior de l'escala d'Administració Especial, subescala serveis especials, classe 
comeses especials pertanyent al grup A, subgrup A1, segons la classificació del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015 del 30 d'Octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat Públic.

Atès que ha finalitzat el període de 10 dies hàbils per a efectuar subsanacions i reclamacions.
;
Atès que ha finalitzat el període de presentació d'instàncies, i d'acord amb el que preveu l'article 78 
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals,
D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment pel/s decret/s número  
AALB190021  de data  02/07/2019  publicat/s al Butlletí Oficial de la Província de 18/07/2019 , sobre 
delegació de competències a aquest ponent per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació 
municipal de Sant Boi de Llobregat,    

Acord

Primer.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses adjunta per a la cobertura 
mitjançant el sistema de concurs-oposició  d'una plaça de tècnic/a superior de l'escala 
d'Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses especials pertanyent al grup 
A, subgrup A1, segons la classificació del Reial Decret Legislatiu 5/2015 del 30 d'Octubre pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Segon.- Publicar aquest acord i la llista de persones admeses i excloses al tauler d'anuncis de la 
corporació i al web municipal www.santboi.cat. No obstant això, l'esmentada publicació pot ser 
substituïda per qualsevol dels sistemes de notificació o comunicació que estableix la Llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Peus de recurs

La qual cosa es comunica, tot indicant que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via 
administrativa i, per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que s'hi pugui exercir el 
que s'estimi procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.    

 Modificat per:  Modifica a:  Urgent 



       LLISTA DEFINITIVA ADMESOS/EXCLOSOS TÈCNIC/A 
SUPERIOR ECONOMISTA

N404/2020/000045

Nº REGISTRE Admès/Exclòs Exempció de CatalàNIF

39901274T Admès/a Exempt2021003443

43433600D Admès/a Exempt2021005095

43447256A Admès/a Exempt2021004498

44184029V Admès/a Exempt2021005108

44491655H Admès/a Exempt2021005008

46455809H Admès/a Exempt2021004781

46636461M Admès/a No Exempt2021003702

46675803V Admès/a Exempt2021003648

46683164H Admès/a Exempt2021003361

46737147C Admès/a Exempt2021005098

46761903M Admès/a Exempt2021004916

46965241T Admès/a Exempt2021004616

46976474D Admès/a Exempt2021003822

46990952C Admès/a Exempt2021004121

47111866T Admès/a Exempt2021004021

47602620A Admès/a Exempt2021004439

47614711L Admès/a Exempt2021004984

47663186X Admès/a Exempt2021005198

47663377V Admès/a Exempt2021004172

47666650R Admès/a Exempt2021003772

47675961C Admès/a Exempt2021004959

47731702D Admès/a Exempt2021005112

47870982R Admès/a Exempt2021003923

47895659E Admès/a Exempt2021003760

48010306Z Admès/a Exempt2021004986

48090539T Admès/a Exempt2021005058

52194037E Admès/a Exempt2021003284

52463461R Admès/a Exempt2021005113

52466835V Admès/a Exempt2021003157

52917855F Admès/a Exempt2021004433

53652096L Admès/a Exempt2021003398
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Nº REGISTRE Admès/Exclòs Exempció de CatalàNIF

73198878K Admès/a Exempt2021003781

77912402V Admès/a Exempt2021004124

33Total : 32Acrediten català:

No acrediten català: 10Total exclosos:

2Servei de Recursos Humans - Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament 


		2021-04-29T17:41:51+0200
	CPISR-1 C ROBERTO LOPEZ PASTRANA




