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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 de personal laboral
corresponents a la categoria professional de personal no qualificat (antic grup E –
Agrupacions Professionals) 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
2023DECR000438, de 24 de març de 2023 i que en la seva part resolutiva és del
següent tenor literal:

“RESOLC:

PRIMER:  Aprovar  la  llista  provisional  de  persones  admeses  corresponents  a  les
següents sol·licituds presentades, en relació a les places de la plantilla de personal
laboral corresponents a la categoria professional de personal no qualificat (antic
grup E – Agrupacions Professionals):

REGISTRE ENTRADA NOM I COGNOMS NIF
ANONIMITZAT

NIVELL
CATALÀ

1
E2022011944/12913

MARIA  ANTONIETA
RIOS ESPINOSA ***3404** EXEMPT/A

2
E2022012888/13084/
13157

MIRIAM  CRUZ
BERBEGAL ***8234** EXEMPT/A

3
E2022012900/12901/
12902/12903/12015

ALEX  MARTI
CARRAMIÑANA ***3992** EXEMPT/A

4 E2022013009/
JOEL  GARCES
SEGURA ***7050** EXEMPT/A

5 E2022012905
MARIA DE LES NEUS
PERICAS BORONAT ***9397** EXEMPT/A

6 E2022013007 ROSA  FABREGUES ***2671** EXEMPT/A
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OLIVER

7 E2022013013
BERTA  MASCARILL
PLADEVEYA ***7911** EXEMPT/A

8 E2022013095/13097
ANGELA  VEGA
ASENSIO ***3632**

NO
EXEMPT/A

9 E2022013179 JOSE MEDINA CATLLA ***3701** EXEMPT/A

10 E2022012014
EDGAR  CONTELL
TORQUEMADA ***2791** EXEMPT/A

11
E2022012112 ROBERTO  COLOME

SELLAS ***2813** EXEMPT/A

12

E2022012197/12548 MARIA  HORTENSIA
DELGADO
FERNANDEZ ***7824** EXEMPT/A

13 E2022012228
JAVIER  GARRIDO
PALAUS ***6848**

NO
EXEMPT/A

14 E2022012247 JOSE GARCIA VARGAS ***8829** EXEMPT/A

15 E2022012312 MARC FARRE EGEA ***7588** EXEMPT/A

16 E2022012463
JAVIER  MONTORO
SANCHEZ ***8705** EXEMPT/A

SEGON:  Aquesta  llista  provisional  de  persones  aspirants  admeses  es  considerà
automàticament elevada a definitiva per no haver-hi persones aspirants excloses,
d’acord amb la base reguladora 11.1 del processos selectius.

TERCER: Atorgar d’acord amb el que es regula a les bases generals reguladores, un
termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació del
present decret en la web municipal, per a esmenes i possibles reclamacions.

QUART: Nomenar els membres del tribunal de selecció amb la següent composició: 
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 President: Sr. Jordi Pino Pruna, secretari de l’Ajuntament de Viladecavalls
 Suplent:  Xavier  Bellot  Navascués,  arquitecte  municipal  de l’Ajuntament de

Viladecavalls

 Vocal  Titular:  Sra.  Maria  Carme  Romero  Castillo,  a  proposta  de  l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.

 Suplent:  Sra.  Mónica  López  Lobato,  a  proposta  de  l’Escola  d’Administració
Pública de Catalunya.

 Vocal titular: Sra. Gemma Esquerda Allue, treballadora social de l’Ajuntament
de Viladecavalls.

 Suplent:  Sr.  Joaquim  Esteba  Gayola,  oficial  de  primera  de  la  brigada  de
l’Ajuntament de Viladecavalls.

 Vocal  titular:  Sra.  Magdalena  Nuñez  Nuevo,  personal  laboral  fix  de
l’Ajuntament de Viladecavalls.

 Suplent: Sr.  Eduard Jimena Latorre, personal laboral fix de l’Ajuntament de
Viladecavalls.

 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.

CINQUÈ:  Convocar els membres designats del Tribunal de selecció per a la
seva constitució i l’inici del procés selectiu, el proper dia 29 de març de 2023 a
les 09:00 hores a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Viladecavalls, c/ Antoni
Soler i Hospital, 7-9.

SISÈ:  Convocar  a  les  persones aspirants que  han  de  realitzar  la  prova de
català,  el  dia 13 d’abril  2023 a les 9:30  hores,  als baixos de la Biblioteca
municipal  Pere  Calders,  ubicada  a  la  Masia  Can  Turu,  c/  Josep  Tarradelles,  s/n,
08232, Viladecavalls.

SETÈ: Disposar de la publicació del present decret al web municipal.
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VUITÈ:  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 l’alcaldessa en el lloc i la data que figura a l’encapçalament.

L’alcaldessa

Francesca Berenguer Priego
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