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Per tal d’acomplir el que s’estableix a la base 5 de les bases aprovades per decret d’alcaldia núm. 
2021DECR000406, de 22 d’abril de 2021, del concurs lliure per a la constitució d’una borsa de treball 
amb caràcter d’urgència i extraordinària de la categoria d’educador/a social, i la seva convocatòria, 
es fa pública la resolució d’aquesta Alcaldia 2021DECR000445 de 6 de maig de 2021 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: 
 
Persones admeses 
 
 

  RE NIF ANONIMITZAT 

1 E2021003650 ***7828** 

2 E2021003676/3677 ***9475** 

3 E2021003703 ***9798** 

4 E2021003708/3802 ***0507** 

5 E2021003718 ***2763** 

6 E2021003720 ***1014** 

7 E2021003721 ***5662** 

8 E2021003724/3725 ***9097** 

9 E2021003773 ***8373** 

10 E2021003774 ***9803** 

11 E2021003776 ***8783** 

12 E2021003791 ***7293** 

13 E2021003800 ***1972** 

14 E2021003809 ***8083** 

15 E2021003815 ***1898** 

16 E2021003818 ***4392** 

17 E2021003824 ***3012** 

18 E2021003831 ***1142** 

19 E2021003835 ***6989** 

20 E2021003836 ***4507** 

21 E2021003838 ***8665** 
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22 E2021003839 ***9930** 

23 E2021003841 ***2892** 

24 E2021003859 ***3977** 

25 E2021003862/3856 ***2267** 

26 E2021003863/3866/3867/3870 ***1674** 

27 E2021003879 ***6175** 

28 E2021003880/3881/3882 ***3343** 

29 E2021003883 ***9779** 

30 E2021003860/3864 ***4120** 

31 E2021003885 ***5914** 

32 E2021003890/3892 ***1584** 

33 E2021003891 ***4760** 

34 E2021003893 ***1829** 

35 E2021003894 ***6696** 

 
Persones excloses 
 

  RE NIF ANONIMITZAT MOTIU EXCLUSIÓ 

1 E2021003669 ***8444** 4 

2 E2021003710/3711/3712 ***9254** 2 

3 E2021003752/3755 ***6660** 2 

4 E2021003810 ***7220** 5 

5 E2021003816/3817 ***9421** 2 

6 E2021003878 ***3256** 1,2,3,4,5 

7 E2021003889 ***5013** 5 

8 E2021003895 ***2292** 6 

 
*Motius d’exclusió: 
 
1 No aporta còpia DNI/NIE o passaport 

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

3 No aporta certificat de nivell suficiència C1 de català 

4 No aporta instància específica 

5 No aporta Annex II declaració de mèrits al·legats 

6 Presentació fora de termini 
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SEGON: Atorgar d’acord amb el que es regula a les bases reguladores, un termini de tres dies 
hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació, 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. 
 
TERCER: Nomenar els membres de la comissió de valoració, d’acord amb el que es disposa les bases 
que regeixen el present procediment:  
 

 Presidència: Adela Tost Expósito, cap de serveis socials o persona en qui es delegui. 
 Vocals: Sonia Ocaña Belzunces, tècnica especialista en la matèria o persona en qui es delegui, 

i Núria Torras Badell, tècnica de l’Ajuntament o persona en qui es delegui. 
   
QUART: Convocar els membres designats de la comissió de valoració per a la seva constitució el 
proper 13 de maig de 2021 a les 08:00 h del matí a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Viladecavalls, 
c/ Antoni Soler i Hospital, 7-9. 
 
CINQUÈ: Disposar la publicació del present decret, al tauler d’anuncis de la corporació i al web de 
l’Ajuntament, tal i com consta a la base quarta de les bases reguladores d’aquesta convocatòria.   
 
SISÈ: Informar a les persones aspirants que la publicació d’aquesta resolució substitueix la notificació 
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 publiques. 
 
 
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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