
Exp.: X2022004461

ANUNCI

Per tal d’acomplir el que s’estableix a les bases generals i especifiques reguladores dels
processos  selectius  de  cobertura  definitiva  de  places  de  la  plantilla  que  han  de  regir
l’estabilització  de  l’ocupació  temporal,  mitjançant  el  sistema  selectiu  excepcional  de
concurs de mèrits per a les places de la plantilla grup A, subgrup A2 de personal funcionaris
de  carrera,  escala  administració  especial,  subescala  tècnica,  tècnics  mitjans  de
l’Ajuntament de Viladecavalls aprovades, per acord de la Junta de Govern Local celebrada
en sessió  ordinària  número JGL20220000,  de data 17 de novembre de 2022,  i  la seva
convocatòria, es fa públic el decret 2023DECR000210, de 13 de febrer de 2023 i que en la
seva part resolutiva és del següent tenor literal:

“RESOLC:

PRIMER: Aprovar les esmenes presentades, en relació a les places de funcionaris de carrera
del  grup  A,  subgrup  A2,  de  la  plantilla  de  l’Ajuntament  de  Viladecavalls,  escala
administració especial, subescala tècnica, tècnics mitjans, pels/les següents aspirants:

 REGISTRE ENTRADA NIF ANONIMITZAT

1 E2023000983 ***7661**

2 E2023000999 ***7293**

3 E2023001026 ***8248**

4 E2023001066 ***3012**

5 E2023000986 ***8597**

6 E2023001110 ***2114**

SEGON:  Declarar  definitivament  admeses  les  sol·licituds  presentades,  en  relació  a  les
places de funcionaris de carrera del grup A, subgrup A2, de la plantilla de l’Ajuntament de
Viladecavalls,  escala  administració  especial,  subescala  tècnica,  tècnics  mitjans,  pels/les
següents aspirants: 
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1.-Persones admeses – lloc d’adscripció: 1 Tècnic/a de gestió de tresoreria

 
REGISTRE
ENTRADA NOM I COGNOMS

NIF
ANONIMITZAT

NIVELL
CATALÀ

1
E2022012048/2049 MABEL  FERNANDEZ

MARTINEZ ***7750** EXEMPT/A

2 E2022012245 AFRICA BOLEKO RIBAS ***4289** EXEMPT/A

2.-Persones admeses – lloc d’adscripció: 1 Tècnic/a de medi ambient

3.-Persones admeses – lloc d’adscripció: 1 Gerent municipal
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REGISTRE
ENTRADA NOM I COGNOMS

NIF
ANONIMITZAT NIVELL CATALÀ

1 E2022011996
ALBERT  JUAN
FLAMARICH ***4692** EXEMPT/A

2 E2022012779 ALICIA VALLE MARTIN ***8388** EXEMPT/A

3 E2022013111/13138 NOA BOZA JIMENEZ ***0411** EXEMPT/A

4 E2022012245 AFRICA BOLEKO RIBAS ***4289** EXEMPT/A

5 E2022013181
MARIA  DEL  CARMEN
LOPEZ LEON ***8731** EXEMPT/A

 
REGISTRE
ENTRADA NOM I COGNOMS NIF ANONIMITZAT NIVELL CATALÀ

1
E2022012060 DAVID  BERENGUER

PRIEGO ***6697** EXEMPT/A

2 E2022012245 AFRICA BOLEKO RIBAS ***4289** EXEMPT/A
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4.-Persones admeses – lloc d’adscripció: 1 Cap de serveis socials

 REGISTRE ENTRADA NOM I COGNOMS
NIF
ANONIMITZAT NIVELL CATALÀ

1
E2022012870/E20230009
83 ADELA TOST EXPOSITO ***7661** EXEMPT/A

5.-Persones admeses – lloc d’adscripció: 1 Educador/a social

 REGISTRE ENTRADA NOM I COGNOMS
NIF
ANONIMITZAT

NIVELL
CATALÀ

1 E2022012899/E2023000999
FRANCISCO  JAVIER
BENITO ARNAU ***7293** EXEMPT/A

2 E2022012275/E2023001026 NOEMI DIAZ GIRONES ***8248** EXEMPT/A

3
E2022013012/13055/E2023001
066

RAILDA ANDRADE DOS
SANTOS ***3012** EXEMPT/A

6.-Persones admeses – lloc d’adscripció: 1 Treballador social

 REGISTRE ENTRADA NOM I COGNOMS
NIF
ANONIMITZAT NIVELL CATALÀ

1 E2022013161
ANDREA  BALAUX
ALCAIDE ***7364** EXEMPT/A

2
E2022013081/E202300
0986

GEMMA  ESQUERDA
ALLUE ***8597** EXEMPT/A

3
E2022012948/E202300
1110

CRISTIAN  CORTES
GUARDEÑO ***2114** EXEMPT/A
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TERCER: Declarar definitivament excloses les següents sol·licituds, en relació a les places
de  funcionaris  de  carrera  del  grup  A,  subgrup  A2,  de  la  plantilla  de  l’Ajuntament  de
Viladecavalls, escala administració especial, subescala tècnica, tècnics mitjans, pels motius
que s’exposen: 

1.-Persones excloses – lloc d’adscripció: 1 tècnic/a de gestió de tresoreria

 REGISTRE ENTRADA NIF ANONIMITZAT NIVELL CATALÀ MOTIU EXCLUSIÓ

1 E2022013036/13129 ***3852** EXEMPT/A 4

*Motius d'exclusió:

1 No aporta còpia DNI/NIE o passaport

2 No aporta instància específica

3 No aporta titulació o resguard de pagament de taxa d'expedició del títol

4 No aporta formulari Excel de declaració responsable de mèrits al·legats al concurs

5 No aporta justificant de pagament de la taxa corresponent als drets de participació

6 Presentació fora de termini

2.-Persones excloses – lloc d’adscripció: 1 tècnic/a de medi ambient

 REGISTRE ENTRADA NIF ANONIMITZAT NIVELL CATALÀ MOTIU EXCLUSIÓ

1 E2022013036/13129 ***3852** EXEMPT/A 4

*Motius d'exclusió:

1 No aporta còpia DNI/NIE o passaport

2 No aporta instància específica

3 No aporta titulació o resguard de pagament de taxa d'expedició del títol
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4 No aporta formulari Excel de declaració responsable de mèrits al·legats al concurs

5 No aporta justificant de pagament de la taxa corresponent als drets de participació

6 Presentació fora de termini

3.- Persones excloses – lloc d’adscripció: 1 Gerent municipal

 REGISTRE ENTRADA NIF ANONIMITZAT NIVELL CATALÀ MOTIU EXCLUSIÓ

1 E2022013036/13129 ***3852** EXEMPT/A 4

*Motius d'exclusió:

1 No aporta còpia DNI/NIE o passaport

2 No aporta instància específica

3 No aporta titulació o resguard de pagament de taxa d'expedició del títol

4 No aporta formulari Excel de declaració responsable de mèrits al·legats al concurs

5 No aporta justificant de pagament de la taxa corresponent als drets de participació

6 Presentació fora de termini

4.-Persones excloses – lloc d’adscripció: 1 Cap de serveis socials

 REGISTRE ENTRADA NIF ANONIMITZAT NIVELL CATALÀ
MOTIU
EXCLUSIÓ

1 E2022013036/13129 ***3852** EXEMPT/A 4,5

2 E2022012245 ***4289** EXEMPT/A 5
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*Motius d'exclusió:

1 No aporta còpia DNI/NIE o passaport

2 No aporta instància específica

3 No aporta titulació o resguard de pagament de taxa d'expedició del títol

4 No aporta formulari Excel de declaració responsable de mèrits al·legats al concurs

5 No aporta certificat negatiu del registre de delictes sexuals

6 No aporta justificant de pagament de la taxa corresponent als drets de participació

7 Presentació fora de termini

5.-Persones excloses – lloc d’adscripció: 1 Educador/a social

 
REGISTRE
ENTRADA NIF ANONIMITZAT NIVELL CATALÀ MOTIU EXCLUSIÓ

1 E2022013158 ***8370** EXEMPT/A 1,5

2 E2022013011 ***9642** EXEMPT/A 5

3 E2022013099 ***9059** EXEMPT/A 5,6

4 E2022012180 ***6593** EXEMPT/A 4,5

*Motius d'exclusió:

1 No aporta còpia DNI/NIE o passaport

2 No aporta instància específica

3 No aporta titulació o resguard de pagament de taxa d'expedició del títol

4 No aporta formulari Excel de declaració responsable de mèrits al·legats al concurs

5 No aporta certificat negatiu del registre de delictes sexuals

6 No aporta justificant de pagament de la taxa corresponent als drets de participació

7 Presentació fora de termini
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6.- persones excloses - lloc d’adscripció: 1 Treballador/a social

En aquest lloc d’adscripció de treballador/a social, no hi ha cap participant exclòs.

QUART: Ratificar la designació dels membres del  tribunal  de selecció per les  places de
funcionaris d’acord amb la resolució d’Alcaldia 2023DECR000133, d’1 de febrer de 2023,
amb la següent composició:

 President: Sr. Jordi Pino Pruna, secretari de l’Ajuntament de Viladecavalls.
 Suplent:  Sr.  Xavier  Bellot  Navascués,  arquitecte  municipal  de  l’Ajuntament  de

Viladecavalls.

 Vocal  Titular:  Sra.  Noemí Blanco Hernández,  a proposta de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.

 Suplent:  Sr.  Roser Alegre Martín,  a proposta de l’Escola d’Administració  Pública de
Catalunya.

 Vocal Titular: Sra. Miriam Medran Llonch tècnica de transparència i organització de
l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans.

 Suplent:  Sra.  Maria  Isabel  Sies  Ruiz,  tècnica  de  contractació  de  l’Ajuntament  de
Ripollet.

 Vocal Titular: Sr. Carles Cortés Ribas de l’àrea de serveis territorials, de l’Ajuntament
de Sitges.

 Suplent: Sr. Albert Vilajoana Español de l’àrea de serveis econòmics, de l’Ajuntament
de Sallent.

 Secretària  del  Tribunal:  Sra.  Jessica  Cano  del  Pozo,  cap  de  recursos  humans  de
l’Ajuntament de Viladecavalls.

 Suplent: Sra. Núria Torras Badell, tècnica de cultura de l’Ajuntament de Viladecavalls.

CINQUÉ:  Convocar els membres designats del Tribunal de selecció per a la seva
constitució el proper dia 14 de febrer de 2023 a les 11:00 hores a la Sala de Juntes de
l’Ajuntament de Viladecavalls, c/ Antoni Soler i Hospital, 7-9.

SISÈ: Disposar de la publicació del present decret al web municipal.

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D



Exp.: X2022004461

ANUNCI

SETÈ: Informar a les persones aspirants que la publicació d’aquesta resolució substitueix la
notificació  personal  als/les  interessades,  de  conformitat  amb  el  que  estableix  l’article
45.1.b)  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

Ho mana i signa la regidora de Gestió de persones i Desenvolupament del talent (RRHH),
en el lloc i la data que figura a l’encapçalament.

Regidora  de Gestió de persones i Desenvolupament del talent (RRHH),

Dolors Salmerón i Daví
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