Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

Éric Sibina Márquez (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 19/05/2022
HASH: 23a6f56c028228f84dc0b219e2556c41

Expedient núm.: 405/2022
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions.

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
En data d’11 de maig de 2022, es va signar la Resolució d’Alcaldia d’aprovació de la llista
provisional d’admesos i exclosos pel procés de selecció de 2 porters/es per a la piscina
municipal.

On diu:

ADMESOS:

Núm. Registre

DNI

DECRET

Montserrat Arnedo Gómez (2 de 2)
SECRETÀRIA-INTERVENTORA
Data Signatura: 19/05/2022
HASH: 6e81d52ab0e0089c3c0cec5d205d1786

“PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:

Nom i Cognoms

2022-E-RE-182

**9575***

N.C.R.

2022-E-RC-377

**6407***

S.M.C.

2022-E-RC-378

**0495***

K.H.M.

2022-E-RC-402

**7927***

J.S.O.

2022-E-RC-435

**77497***

A.V.Q.

EXCLOSOS:
Núm. Registre

2022-E-RC-441

DNI

**4378***

Nom i Cognoms

I.R.C.

Documentació a presentar
Declaració de posseir la capacitat
funcional per a l’acompliment de
les tasques i declaració de no
estar inhabilitat/da per l’exercici
de les funcions públiques per
sentencia
ferma,
ni
estar
separat/da, mitjançant expedient
disciplinari del servei de qualsevol
administració pública.
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-

Número: 2022-0186 Data: 19/05/2022

Vist que s’ha detectat un error material, de fet o aritmètic en el punt 9.1 de l’esmentada
resolució, doncs hi falta un/a aspirant que havia entrat la documentació a termini:

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

-

Ha de dir:

“PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:
ADMESOS:

2022-E-RE-182

**9575***

N.C.R.

2022-E-RC-377

**6407***

S.M.C.

2022-E-RC-378

**0495***

K.H.M.

2022-E-RC-402

**7927***

J.S.O.

2022-E-RC-435

**77497***

A.V.Q.

2022-E-RC-396

**6251***

C.D.G.

EXCLOSOS:
Núm. Registre

2022-E-RC-441

DNI

**4378***

Nom i Cognoms

I.R.C.

Documentació a presentar
Declaració de posseir la capacitat
funcional per a l’acompliment de
les tasques i declaració de no
estar inhabilitat/da per l’exercici
de les funcions públiques per
sentencia
ferma,
ni
estar
separat/da, mitjançant expedient
disciplinari del servei de qualsevol
administració pública.

“

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en
l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC
ÚNIC. Rectificar els errors materials, de fet o aritmètics del punt 9.1 de la Resolució
d’Alcaldia d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos pel procés de selecció de

Número: 2022-0186 Data: 19/05/2022

Nom i Cognoms
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DNI

DECRET

Núm. Registre

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
2 porters/es per a la piscina municipal, d’11 de maig de 2022, quedant de la següent
manera:

“PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:
ADMESOS:

2022-E-RE-182

**9575***

N.C.R.

2022-E-RC-377

**6407***

S.M.C.

2022-E-RC-378

**0495***

K.H.M.

2022-E-RC-402

**7927***

J.S.O.

2022-E-RC-435

**77497***

A.V.Q.

2022-E-RC-396

**6251***

C.D.G.

EXCLOSOS:
Núm. Registre

2022-E-RC-441

DNI

Nom i Cognoms

**4378***

I.R.C.

Documentació a presentar
Declaració de posseir la capacitat
funcional per a l’acompliment de
les tasques i declaració de no
estar inhabilitat/da per l’exercici
de les funcions públiques per
sentencia
ferma,
ni
estar
separat/da, mitjançant expedient
disciplinari del servei de qualsevol
administració pública.

“
Així ho mana i ho signa l’alcalde, Èric Sibina Márquez, a Sant Vicenç de Torelló, document
signat electrònicament al marge; la secretària-interventora en dóna fe.
Davant meu,
La secretària-interventora,
Signatura: Montserrat Arnedo Gómez

L’ alcalde,
Signatura: Èric Sibina Márquez

Número: 2022-0186 Data: 19/05/2022

Nom i Cognoms
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DNI

DECRET

Núm. Registre

