
ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS D'ATENCIÓ A LES PERSONES DE MARTORELL

ANUNCI sobre aprovació de la llista provisional de persones d'admeses i excloses al procés de selecció
per cobrir una plaça de tècnic/a d'ensenyament del Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones
de Martorell.

D'acord amb allò que disposen les bases de la convocatòria del concurs oposició lliure per cobrir una plaça de
tècnic/a d'Ensenyament, com a personal laboral indefinit fix, vacant a la plantilla del personal del Patronat
Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell, una vegada transcorregut el termini de presentació
de sol·licituds, el President del Patronat, en ús de les atribucions que té concedides per la legislació vigent:

Ha resolt:

“Primer.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs oposició lliure, dels aspirants
al concurs oposició lliure, que es tramita per a cobrir una plaça de tècnic/a d'Ensenyament, com a personal
laboral fix vacant a la plantilla del personal del serveis al Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les
Persones de Martorell, d'acord amb el següent:

ADMESOS/ES

COGNOMS I NOM DNI CATALÀ (C1)

AMAT SUBIÑAS, AIDA 4779... EXEMPT/A

ARMENGOL BARAHONA, JUDIT ...1984 HA DE FER LA PROVA

BOBA BELSO, LAIA ...0133 EXEMPT/A

BOSCH ESQUINAS, ORIOL 4772... EXEMPT/A

CODINA BAYO, GEORGINA ...4825 EXEMPT/A

ECUAGA GOMEZ, PATRICIA MARIA 4452... EXEMPT/A

LOPEZ BUJAN, IRIS ...1531 EXEMPT/A

MIRAS ORTEGA, LORENA 4789... EXEMPT/A

MONGUILLOT ALONSO, BERTA ...8341 EXEMPT/A

NAVARRO GOMEZ, NEUS 4675... EXEMPT/A

PUJOL PEREZ, MARTA ...4675 EXEMPT/A

RODRIGUEZ AGUILAR, SAMUEL 3937 EXEMPT/A

SEBASTIAN QUIRANT, MARIA ESTHER ...9558 EXEMPT/A
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SERRA ALVAREZ, ANNA 4790... EXEMPT/A

VILA CAELLAS, ELVIRA ...4767 EXEMPT/A

VILLALBA RIUS, ARIADNA 4759... EXEMPT/A

EXCLOSOS/ES

COGNOMS I NOM DNI CATALÀ (C1) MOTIU

BERBEL LUQUE, JOSE ANTONIO 3396... HA DE FER LA PROVA No ha acreditat el pagament de la taxa

La present relació s'elevarà automàticament a definitiva, en cas que no es formulin reclamacions dins del
termini de 10 dies hàbils des de la seva publicació en el DOGC. Si n'hi haguessin, seran estimades o
desestimades, si s'escau, en una nova resolució per la qual s'aprova la llista definitiva, així com al tauler
d'anuncis físic i electrònic de l'Ajuntament i pàgina web municipal (epígraf “Recursos Humans” Oferta Pública
d'Ocupació).

Segon.- D'acord amb la base sisena, El Tribunal Qualificador quedarà constituït de la següent manera:

President titular: Sr. Josep Garrido Erencia, Lletrat de Recursos Humans de l'Ajuntament de Martorell.

President suplent: Sra. Samanta Menendez Planes, Tècnica de Recursos Humans de l'Ajuntament de Martorell.

Vocal titular: Sra. Carmen Valero Politi, professora i directora de l'Escola Municipal de Música del Patronat
Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell.

Vocal suplent: Sra. Ana Victoria Casajuana Palet, metgessa del CDIAP del Patronat Municipal de Serveis
d'Atenció a les Persones de Martorell.

Vocal titular: Sra. Ma. Josefina Pérez Martínez, Cap d' Ensenyament de l'Ajuntament de Gavà.

Vocal suplent: Sra. Rosa Maria Beltran Gomis, Tècnica d'Ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.

Vocal titular: Sra. Maria Teresa Novella Segura, filòloga del departament d'Educació, designada per l'Escola de
l'Administració Pública de Catalunya.

Vocal suplent: Sra. Roser Ferré Guardiola, psicopedagoga/mestre en educació infantil del departament
d'Educació, designada per l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya.

Secretari/a titular: Sr. Jaume Tramunt Monsonet, Secretari de l'Ajuntament de Martorell.

Secretari/a suplent: Sra. Montserrat Navarro Carrillo, Tècnica d'Administració General de l'Ajuntament de
Martorell.

Tercer.- L'Òrgan de Selecció es constituirà el dia 28 de febrer de 2023 a les 8.15 hores en el Complex Educatiu
de Martorell, carrer Josep Tarradellas, 11 (https://goo.gl/maps/NzYETQaDVzisE2zx5).

Quart.- Es convoca a les persones que han de realitzar el primer exercici (prova de català nivell C1) el dia 28
de febrer de 2023 a les 8.30 h en el Complex Educatiu de Martorell, carrer Josep Tarradellas, 11.
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Cinquè.- Es convoca a les persones admeses exemptes de dur a terme la prova de llengua catalana, així com
aquelles que superin el primer exercici, el dia 2 de març de 2023 a les 8.30 hores al Complex Educatiu de
Martorell, carrer Josep Tarradellas, 11, a fi de dur a terme el segon exercici de la fase d'oposició, de
coneixements i capacitats.

Sisè.- D'acord amb la resolució PRE/505/2022, de 23 de febrer, per la qual es dona publicitat al resultat del
sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any
2022, l'ordre d'actuació de les persones aspirants s'iniciaran per la lletra “B”, al no haver-se publicat a data
d'avui la resolució per l'any 2023.

Setè.- Determinar que les persones aspirants hauran de venir el dia de la prova proveïts del DNI.

Vuitè.- Disposar la publicació de la present resolució al DOGC, a la web municipal (epígraf “Recursos Humans”
Oferta Pública d'Ocupació) i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Martorell.

Novè.- La publicació d'aquesta resolució substitueix la notificació als interessats., 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.

Martorell, 7 de febrer de 2023

Xavier Fonollosa Comas

President  

(23.039.010)
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