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ANUNCI RESULTATS VALORACIÓ – SELECCIÓ D’URGÈNCIA D’UN/A 
MONITOR/A DE MENJADOR A L’AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS

En data del dia 16 de març de 2023, s’han reunit els membres de la comissió 
que ha dut a terme la valoració d’aspirants a ocupar un lloc de treball de forma
temporal, amb caràcter d’urgència i excepcional, com monitor/a de menjador a
l’Ajuntament de Viladecavalls, i per unanimitat s’ha resolt: 

PRIMER: Fer públic el resultat de la valoració de mèrits, que per ordre de 
puntuació aboca els següents resultats:

NOM I 
COGNOMS 

NIF 
ANONIMITZAT

Formació 
relacionada 
amb el lloc de
treball: MÀX: 
4 PUNTS

Experiència 
professional: 
MÀX: 6 PUNTS

Altres 
formacions 
relacionade
s: MÀX: 2 
PUNTS

PUNTS 
TOTALS

Roberto 
Loayza 
Merino

***9893** 0 0 2 2

SEGON: Que els següents aspirants s’han considerat exclosos del procés 
d’urgència, per no haver presentat la documentació requerida a l’anunci de la 
convocatòria, motiu pel qual no s’ha valorat la seva candidatura.

NOM I COGNOM NIF ANONIMITZAT

Judit Garcia Coma ***1147**

Laia Matarin Boada ***5768**

TERCER: Proposar a l’alcaldia que el senyor Roberto Loayza Merino, amb NIF 
***9893**, sigui la persona proposada per la contractació per a ocupar de 
forma temporal el lloc de treball de monitor/a de menjador a l’Ajuntament de 
Viladecavalls. 
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QUART: Procedir a la inserció d’aquesta resolució al web municipal, la qual cosa
substitueix la notificació personal als/a les interessats/ades, d’acord amb allò
regulat a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El Secretari de la comissió

Joan Selga Quintana
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