
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  laboral  fix,  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 2023DECR000439,
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 i excloses corresponents
a les següents sol·licituds presentades, en relació a les places de personal laboral
fix del grup A, subgrup A2, de la plantilla de l’Ajuntament de Viladecavalls, escala
administració especial, subescala tècnica, tècnics mitjans, adscrits al lloc de treball
de director/a de llar d’infants:

Admesos:

 
REGISTRE
ENTRADA NOM I COGNOMS

NIF
ANONIMITZAT

NIVELL
CATALÀ

1
E2022012067

JOANA MORALES SABALETE ***8259**
EXEMPT/
A

2 E2022012554
MARIA  CARMEN  CAMPOS
GARCIA ***9778**

EXEMPT/
A

Exclosos:

 
REGISTRE
ENTRADA

NIF
ANONIMITZAT

NIVELL
CATALÀ

MOTIU
EXCLUSIÓ

1 E2022012003 ***2564** EXEMPT/A 2,4,5

2 E2022013025 ***9051** NO EXEMPT/A 1,3,5,6
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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 curs de primers auxilis

6 No aporta certificat negatiu del registre de delictes sexuals

7
No  aporta  justificant  de  pagament  de  la  taxa  corresponent  als  drets  de
participació

8 Presentació fora de termini

SEGON: Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses corresponents
a les següents sol·licituds presentades, en relació a les places de personal laboral
fix, del grup A, subgrup A2, de la plantilla de l’Ajuntament de Viladecavalls, escala
administració especial, subescala tècnica, tècnics mitjans, adscrits al lloc de treball
de professors/res d’escola de música:

Admesos:

 
REGISTRE
ENTRADA NOM I COGNOMS

NIF
ANONIMITZAT

NIVELL
CATALÀ

1
E2022012007/1241
4

GEMMA  LLORENS
GALBANY ***9341** EXEMPT/A

2 E2022012094
BLANCA  MONTOLIU
TARRAGONA ***5904** EXEMPT/A

3 E2022012210 JORDI OLLE PADROS ***3055** NO
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EXEMPT/A

4 E2022012238 ELISENDA DURA ANGEL ***2330** EXEMPT/A

5 E2022012395 RAIMON TORIO BAXARIAS ***4942**
NO
EXEMPT/A

6 E2022012411
LLUIS  FIGUEROLA
MONZONIS ***3869**

NO
EXEMPT/A

7 E2022012886 BORJA PEIRON MARTIN ***0591** EXEMPT/A

8
E2022012896 HECTOR  CANOS

AVELLANEDA ***2916** EXEMPT/A

9 E2022012908
MANUELA  DELGADO
QUINTELA ***6364** EXEMPT/A

10 E2022013021
JOSE  VICENTE  ESPINOSA
PAREDES ***2466** EXEMPT/A

11 E2022013128 FATIMA MIRO VEGA ***9416**
NO
EXEMPT/A

Exclosos:

 REGISTRE ENTRADA
NIF
ANONIMITZAT

NIVELL
CATALÀ

MOTIU
EXCLUSIÓ

1 E2022012250 ***3833** EXEMPT/A 6

2
E2022013172

***8096**
NO
EXEMPT/A 1,2,3,4,5,6,7

3 E2022013131 ***2636** EXEMPT/A 6
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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

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.

Si no es presenten esmenes i/o reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la
llista d’aspirants admesos/exclosos sense cap més tràmit.

QUART: Nomenar els membres de la tribunal de selecció per les places de laborals,
amb la següent composició: 

 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  Llúcia  Casanovas  Coma,  a  proposta  de  l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.
 Suplent:  Sra.  Roser  Alcaraz  García,  a  proposta  de  l’Escola  d’Administració
Pública de Catalunya.

 Vocal Titular: Sra. Mabel Fernández Martínez, tècnica de gestió de tresoreria
de l’Ajuntament de Viladecavalls.
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 Suplent: Sra. Adela Tost Expósito, Cap de serveis socials de l’Ajuntament de
Viladecavalls.

 Vocal Titular: Sra. Gemma Esquerda Allue, treballadora social de l’Ajuntament
de Viladecavalls.
 Suplent: Sra. Alicia Valle Martin, tècnica de medi ambient 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 inici del procediment el proper  dia 26 d’abril 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: Disposar de la publicació del present decret al web municipal.

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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