
EDICTE 

 

Es fa públic que per Decret de la Presidència del Consell Comarcal del Maresme número 

325/09, de 4 de desembre de 2009, s’ha resolt el que resulta del tenor literal següent: 

 
“Vist que per Decret de la presidència núm. 314/09 de data 24 de novembre de 2009 es va 

aprovar la relació inicial dels aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria de 

concurs per a la selecció d’un/a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), Tècnic/a 

Mig de Promoció Econòmica, grup B, nivell CD 18, les bases del qual van ser aprovades per 

Decret de la presidència núm. 281/09 de 27 d’octubre de 2009. 

 

Vist que, d’acord amb la base 5.2 de les que regeixen el procés selectiu, s’ha atorgat als 

aspirants exclosos un termini de deu dies naturals, comptadors a partir de la publicació de 

l’edicte en el web i en el tauler d’anuncis de la corporació, per a possibles subsanacions dels 

errors o defectes que han motivat la seva exclusió. 

 

Atès que el termini de 10 dies fineix avui dia 4 de desembre, en horari de registre. 

 

Fent ús de les atribucions que tinc conferides 

 

HE RESOLT:  

 

PRIMER.- APROVAR la relació definitiva dels aspirants admesos i exclosos corresponent a la 

convocatòria de concurs per a la selecció d’un/a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 

(AODL), categoria Tècnic/a Mig de Promoció Econòmica, segons segueix: 

 

ADMESOS 

 

  DNI Admesos 

1 43679496N Admès 
2 38839875M Admès 

3 77616660D Admès 
4 43395478K Admès 
5 46229125E Admès 
6 34765461H Admès 
7 46769482V Admès 
8 38828535G Admès 

9 38864861J Admès 
 
 
EXCLOSOS 

 

  DNI Exclosos Motiu exclusió 

1 35085565P Exclòs - Titulació diferent a l’exigida  
2 38104084F Exclòs - Titulació diferent a l’exigida 



3 38832091H Exclòs - Titulació diferent a l’exigida 
4 47721524C Exclòs - Titulació diferent a l’exigida 
5 38784858G Exclòs - Titulació diferent a l’exigida.  

- Manca demanda ocupació SOC 

6 36528403X Exclòs - Titulació diferent a l’exigida 
7 17710649M Exclòs - Manca demanda ocupació SOC 
8 46357380Y Exclòs - Titulació diferent a l’exigida 

9 36976578F Exclòs - Titulació diferent a l’exigida.  
- Manca demanda ocupació SOC  

10 46724969D Exclòs - Manca demanda ocupació SOC 
 
 

SEGON.- PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’anuncis i el web de la Corporació 

(www.ccmaresme.cat) a efectes del seu coneixement.” 

 

Mataró, 4 de desembre de 2009 

El gerent 

 

 

 

Eladi Torres i Gonzàlez 


