
DECRET D’ALCALDIA  

Expedient: 9895/2018
Assumpte: Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es de la convocatòria 9895/2018 del procediment 
de  selecció  de  dos  Oficials  de  segona  de  brigada  destinats  a  pintura  i  via  pública  del  Primer  Pla 
d’Ocupació Local 2019. 

Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019-0277 de data 25.02.19 es van aprovar 
les bases de la convocatòria 9895/2018 del procediment de selecció de dos Oficials de 
segona de brigada destinats a pintura i via pública del Primer Pla d’Ocupació Local 
2019. 

Atès que en data 07.03.19 els aspirants convocats pel Servei de Promoció Econòmica, 
mitjançant el SOC, han presentat instància al registre general de l’Ajuntament d’Abrera 
per participar en el procés de selecció 9895/2018 i correspon l’elaboració del llistat 
provisional de persones admeses i excloses.

RESOLC

Primer.  Aprovar el llistat provisional d’admesos/es en el procés 9895/2019 per a la 
selecció de dos Oficials de segona de brigada destinats a pintura i  via pública del 
Primer Pla d’Ocupació Local 2019.

PINTURA:

LLISTAT D’ADMESOS/ES

 COGNOMS I NOM CATALÀ CASTELLÀ
1 CARVAJAL CASTILLO, VALERIANO   
2 CASTAÑO CORCOBADO, JUAN FELIPE   
3 FARISS, MOHAMED X X
4 FUILLERAT CRUZ, OSCAR X  
5 GARCÍA CERDAN, DANIEL X  
6 GUILERA SANCHEZ, OSCAR   
7 LAUREANO PAJUELO, CESPEDES MELICIADES   
8 LLAMAS SERRANO, JUAN   
9 MILLA GARCÍA, ANTONIO   

10 MUÑOZ LARIOS, RAFAEL   
11 RAMIREZ LOZANO, JORGE HERNAN   

Els/les aspirants assenyalats amb una X a la columna de CATALÀ/CASTELLÀ, tindran de temps fins el dia 
de la realització de la prova, previ a l’inici, per aportar la certificació d’acreditació de nivell. En cas de no 
acreditar-la, hauran de fer la prova de coneixements de llengua catalana/castellana.



VIA PÚBLICA:

LLISTAT D’ADMESOS/ES

 COGNOMS I NOM CATALÀ CASTELLÀ
1 CASTAÑO CORCOBADO, JUAN FELIPE   
2 FARISS, MOHAMED X X
3 FUILLERAT CRUZ, OSCAR X  
4 GARCÍA CERDAN, DANIEL X  
5 GUILERA SANCHEZ, OSCAR   
6 LAUREANO PAJUELO, CESPEDES MELICIADES   
7 LLAMAS SERRANO, JUAN   
8 MILLA GARCÍA, ANTONIO   
9 MUÑOZ LARIOS, RAFAEL   

10 RAMIREZ LOZANO, JORGE HERNAN   

Els/les aspirants assenyalats amb una X a la columna de CATALÀ/CASTELLÀ, tindran de temps fins el dia 
de la realització de la prova, previ a l’inici, per aportar la certificació d’acreditació de nivell. En cas de no 
acreditar-la, hauran de fer la prova de coneixements de llengua catalana/castellana.

Segon.  Determinar  que  d’acord  amb  les  bases  de  la  convocatòria  els  aspirants 
disposen d’1 dia hàbil, a comptar a partir del dia següent de la publicació de la present 
resolució, per formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s’hagin 
produït exclusivament respecte a la sol·licitud.

Tercer. Indicar que els aspirants que no figuren en aquesta llista disposen del mateix 
termini especificat a l’apartat anterior per formular la reclamació corresponent, havent, 
d’acord amb les bases de la convocatòria, d’acompanyar aquestes amb fotocòpia de la 
sol·licitud presentada.

Quart.  Publicar  aquesta  resolució  al  web  municipal  i  al  taulell  d’anuncis  de  la  seu 
electrònica.

Abrera, a data de la signatura electrònica.

                           En dono fe,
L’Alcalde                            El Secretari                         

  

Jesús Naharro Rodríguez                             Oscar Buxeres Soler
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