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PROCÉS: Convocatòria de 10 places d’oficial 1ª diverses especialitats, grup C1, per concurs oposició 

d’accés lliure.  

EXPEDIENT: 2021/000003108 

ASSUMPTE: Renúncia presa de possessió i nova proposta  

 

 

 

En data 3 de juny de 2022 l’Òrgan de selecció va publicar l’acta final d’aquest procés selectiu 

proposant ser contractats com a personal fix, oficial de primera per l’especialitat de paleteria i de 

trasllats al senyor José Luis Rodríguez Montes.  

 

El Sr. Rodríguez Montes va presentar renúncia voluntària a prendre possessió d’ambdues places 

(trasllats i paleteria) per les quals havia estat proposat, d’acord amb el registre electrònic E-

08121-2022-034114 de 15 de juny de 2022, presentat davant de l’Ajuntament de Mataró.  

 

En data 16 de juny de 2022 l’Òrgan de selecció va proposar per a ser contractats com a personal 

laboral fix, en la categoria d’oficial de primera, atès l’ordre de puntuació resultant d’aquest procés 

selectiu, i en aplicació de la renúncia tramesa per la persona proposada en primera instància, als 

senyors, Francesc Clariana Martorell en l’especialitat paleteria i Miguel Mateo Prat en 

l’especialitat de trasllats. 

 

El Sr. Mateo Prat ha presentat renúncia voluntària a prendre possessió de la plaça per la que va 

ser proposat, d’acord amb el registre electrònic E-08121-2022-034585 de 17 de juny de 2022, 

presentat davant de l’Ajuntament de Mataró.  

 

Per tot això, l’Òrgan de selecció proposa la crida a la següent persona en ordre de puntuació que 

ha superat el procés selectiu, en l’especialitat de trasllats, el senyor:  

 

 

 Jorge Oliva Rodriguez 

 
 
I per a que així consti s’aixeca aquesta diligència a data de la signatura electrònica,  

 

 


