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Per tal d’acomplir el que s’estableix a la base 5 de les aprovades per decret d’alcaldia núm. 
2021DECR000549, de 3 juny de 2021, reguladores del concurs lliure per a la constitució d’una borsa 
de treball amb caràcter d’urgència, de la categoria de tècnics/ques de medi ambient, i la seva 
convocatòria, es fa pública la resolució d’aquesta Alcaldia 2021DECR000602 de 16 de juny 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: 
 

  REGISTRE ENTRADA NIF ANONIMITZAT PROVA DE CATALÀ 

1 E2021005250 ***5304** NO EXEMPTE/A 

2 E2021005281 ***6054** EXEMPT/A 

3 E2021005329 ***7631** EXEMPT/A 

4 E2021005330 ***6780** EXEMPT/A 

5 E2021005335 ***7428** EXEMPT/A 

6 E2021005336 ***3062** EXEMPT/A 

7 E2021005337 ***2171** EXEMPT/A 

8 E2021005354 ***6102** EXEMPT/A 

9 E2021005380 ***3832** EXEMPT/A 

10 E2021005385 ***5797** EXEMPT/A 

11 E2021005398 ***3747** EXEMPT/A 

12 E2021005399 ***7382** EXEMPT/A 

13 E2021005408 ***5315** EXEMPT/A 

14 E2021005409 ***2858** EXEMPT/A 

15 E2021005416 ***8088** NO EXEMPTE/A 

16 E2021005419 ***4053** EXEMPT/A 

17 E2021005420 ***8034** EXEMPT/A 

 
Persones excloses 
 

  
REGISTRE 
ENTRADA 

NIF 
ANONIMITZAT 

MOTIU 
EXCLUSIÓ 

1 E2021005282 ***3918** 2 

2 E2021005373 ***8657** 5 

3 E2021005393 ***3689** 5 
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Motius d'exclusió: 

1 No aporta instància específica 

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

3 No aporta còpia DNI/NIE o passaport 

4 No aporta certificat de nivell suficiència C1 de català 

5 No aporta Currículum Vitae i document Annex II declaració de mèrits al·legats 

6 Presentació fora de termini 
 
SEGON: Atorgar d’acord amb el que s’estableix a les bases reguladores, un termini de tres dies 
hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, en forma d’anunci, per 
a esmenes i possibles reclamacions. 
 
Si no es presenten esmenes i/o reclamacions, en el termini indicat, 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: Anna Valenciano Fernández, TAG de serveis territorials. 
 Suplent: Xavi Bellot Navascués, arquitecte municipal de l’Ajuntament. 

 Vocal 1: Joan Fresno Haro, responsable del Consorci de Residus del Vallés Occidental. 
 Suplent: Mabel Fernández Martínez, tècnica de tresoreria de l’Ajuntament. 
 Vocal 2: Jessica Cano del Pozo, cap de recursos humans de l’Ajuntament. 
 Suplent: Daniel Bleda Jordán, tècnic d’esports de l’Ajuntament. 

   
QUART: Convocar els membres designats de la comissió de valoració per a la seva constitució el 
proper 23 de juny 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 s’indica a la base quarta de les reguladores d’aquesta convocatòria.   
 
SISÈ: 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 publiques. 
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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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