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DECRET D’ALCALDIA
LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I DESIGNACIÓ DELS
MEMBRES QUE FORMEN PART DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ D’11 PLANS D’OCUPACIÓ
EN EL MARC DEL “PLA DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ” DEL CATÀLEG DE LA XARXA
DE GOVERNS LOCALS, SUBVENCIONAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA LA JUNTA
DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN SESSIÓ DE 9 DE GENER DE 2020,
VA APROVAR EL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L’ANY 2020, EL SEU
RÈGIM I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE RECURSOS.
L’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 17 de desembre de 2020,
atorga a l’Ajuntament de Sant Cugat l’import global de 157.568,33€. La Diputació de Barcelona
finança el 100% dels costos laborals de la contractació.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès té entre els seus plans estratègics, recollits al Pla
d’Actuació Municipal 2020-2023, el de foment de l’ocupació, que s’emmarca dintre dels àmbits
d’actuació de desenvolupament econòmic i progrés social. La contractació temporal de
persones en situació d’atur i major vulnerabilitat per a participar en projectes municipals, s’ha
mostrat una eina que, d’una banda ajuda a pal·liar la precarietat de la situació econòmica
d’aquestes persones i, de l’altra, ajuda a millorar la seva ocupabilitat. Per aquest motiu, està
previst contractar, durant la primera quinzena de juliol de 2021, a 11 persones que es trobin en
situació d’atur.
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Cugat, en sessió d’1 de juny de 2021, aprova les
bases reguladores per la selecció d’11 plans d’ocupació per l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès en el marc del “Pla de Reactivació de l’Ocupació” del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de la Diputació de Barcelona.
En les bases s’especifica que els llocs de treball a proveir són 9 operaris/àries i 2 auxiliars
administratius/ves per la Brigada de Sant Cugat del Vallès. D’acord amb les característiques de
cada un dels llocs, s’han rebut candidatures de l’Oficina de Treball de Sant Cugat i de l’equip
de Sant Cugat Feina.
Les tècniques de l’equip del Servei d’Ocupació Municipal han comprovat que les persones
derivades compleixen els requisits de participació generals i específics per cada un dels llocs
de treball d’acord amb la informació de la que es disposa en la fitxa de cada persona
proposada en l’aplicació informàtica del Servei d’Ocupació i/o la informació tramesa per
l’Oficina de Treball. La confirmació dels requisits caldrà fer-la amb la documentació original que
les persones hauran de presentar abans de fer-se efectiva la contractació en el cas de resultar
seleccionades.
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Per tal de confirmar l’interès de les persones proposades a participar en el procés selectiu, s’ha
enviat un correu electrònic i un SMS amb un enllaç vinculat a l’aplicació informàtica de gestió
del Servei d’Ocupació Municipal que calia clicar. Les persones que no han clicat l’enllaç han
estat contactades telefònicament per tal d’assegurar que havien rebut correctament el missatge
i que la manca de resposta no era deguda a problemes informàtics.
Tal com especifiquen les bases reguladores, un cop aprovada la llista provisional de persones
admeses i excloses es publicarà a la pàgina web municipal, junt amb la composició de l’Òrgan
de Selecció per a cada oferta. Les persones admeses hauran de presentar, en el termini que
s’indiqui en el mateix anunci la Declaració de situació sòcio-econòmica i familiar necessàries
per a fer la valoració de la 3a fase.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb l’article
21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.h)
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Per tot això RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses per participar en el
concurs per a la constitució d’una borsa de personal d’operari de la Brigada d’Obres i de la
Brigada de Jardineria en els termes següents:
Persones admeses per als llocs de treball d’operari/ària:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

AHAIDAR EL BOJIDI, EL MOSTAPHA
ALONSO FIBLA, XAVIER
ALVARADO MORALES, JOSE XAVIER
ÁLVAREZ FERNANDEZ, EDUARDO
ARIAS MAZO, FRANCISCO JAVIER
BARRERA SOTO, FRANCESC
BARRIOS PÉREZ, JESUS MANUEL
BELLMUNT MARTÍ, ÈRIC
BERMUDEZ REAL, MARCOS
BETETA LLAMAS, DAVID
BONILLO DELGADO, DAVID
BOUFOUS, HASSAN
BOURAZMI DRISSI, HASSAN
CASTRO GOMEZ, JUAN ANTONIO
CHAKKOUR CHAKKOUR, SAID
CHAMBA TANDAZO, NELSON RICARDO
CHARAF, CHARQI
CORTES SERRANO, ABRAHAM
ECHCHOUATE ECHCHOUATE, MONA
EL MOUSSAOUI, MHAMED
ESCODA SALONI, EDUARD
GONZALES CORDERO, NESTOR MOISES
GUZMÁN CASILLA, EDGAR
HIDALGO SERRANO, FRANCISCO
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

IANNUZZI, MARCELO JESUS
IBARRA VARGAS, MEDARDO
JARA PINEDA, WILMER ISMAEL
MARIN ALONSO, FRANCISCO JAVIER
MARTÍN ZARCO, JOSÉ MARIA
MARTINEZ JORDAN, BIENVENIDO
MARTÍNEZ VILCHES, PAULINO
MEZA SIHUAS, JUSTO OMAR
MUÑOZ BARO, JORGE
NAIT LACHGAR, ABDELLAZIZ
NAVARRO COROMINAS, PERE
OSTOS TORRES, OSCAR
PANADERO MANICH, DAVID
RICALDI LOZA, ELMER
RUEDA MARTINEZ, CARLOS
SALAS ROMERO, NELSON
TERRONES MONZON, CARLOS EDUARDO
TORRES INCA, MARIO GUSTAVO
ULLAH GONDAL, AHSAN
YAHYAOUI, TOUHAMI

Persones admeses lloc de treball auxiliar administratiu/va:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

AGUSTÍ MOSCARDÓ, PATRICIA
ALMEDA FREIXA, CARMEN
AZNAR ESCALAS, MÒNICA
CAJETE SÁNCHEZ, MONTSERRAT
CORTADA VIÑALS, MIREIA
COTIGNOLA, MARIANGELES
FRANQUESA OLLER, MARIA
GARCÍA BORT, LUCIA
JIMÉNEZ SEVILLA, VERÓNICA
LÓPEZ CASAMITJANA, ADA
LOPEZ SUAZO, MARIA ISABEL
MORENO MANZANO, YOLANDA
MUGA LAZARO DE ORTECHO, ELENA VIVIANA
PARDOS BIARNES, LAURA
RODRÍGUEZ ARMENGOL, ESTHER
RODRÍGUEZ BELLO , YOLANDA
SANCHEZ CAHIS, MARIA
SANDOVAL GUTIERREZ, JEANNETTE ZULIMA
SUAREZ VICTORIA, MARITZA
TORRAS MOYA, MIREIA
VALL BORRELL, SUSANA
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Persones excloses i causes d’exclusió: No han confirmat el seu interès en participar en dit
procés de selecció
Per als llocs de treball d’operari/ària:
1.
2.

ALCANTARA GIMENEZ, ANTONIO
VALENCIA GONZALEZ, JAVIER

Per als llocs de treball d’auxiliar administratiu/va:
1.

GRAU SOLSONA, SUSANNA

Segon.- Nomenar els membres de l’òrgan de selecció amb la composició següent:
Per als llocs de treball d’operari/ària:
Presidència:
⁻ Francisco Javier Cànovas Jara, encarregat de la Brigada Municipal d’Obres (titular)
⁻ Glòria García Vera, cap del Servei Municipal d’Ocupació (suplent)
Vocalies:
- Montse Abril Cañameras, tècnica del Servei Municipal d’Ocupació (titular)
- Esther Rodríguez Hernández, tècnica del Servei Municipal d’Ocupació (suplent)
- Marta Torres Moreno, tècnica del Servei Municipal d’Ocupació (titular)
- Cristina Raventós Pérez, tècnica del Servei Municipal d’Ocupació (suplent)
Secretaria:
- Montse Abril Cañameras, tècnica del Servei Municipal d’Ocupació (titular)
- Esther Rodríguez Hernández, tècnica del Servei Municipal d’Ocupació (suplent)
Per als llocs de treball d’auxiliar administratiu/va:
Presidència:
⁻ Yolanda Vallejo Paredes, administrativa de la Brigada Municipal d’Obres (titular)
⁻ Glòria García Vera, cap del Servei Municipal d’Ocupació (suplent)
Vocalies:
- Montse Abril Cañameras, tècnica del Servei Municipal d’Ocupació (titular)
- Esther Rodríguez Hernández, tècnica del Servei Municipal d’Ocupació (suplent)
- Marta Torres Moreno, tècnica del Servei Municipal d’Ocupació (titular)
- Cristina Raventós Pérez, tècnica del Servei Municipal d’Ocupació (suplent)
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Secretaria:
- Montse Abril Cañameras, tècnica del Servei Municipal d’Ocupació (titular)
- Esther Rodríguez Hernández, tècnica del Servei Municipal d’Ocupació (suplent)
Tercer.- Atorgar el termini previst a l’apartat 5.2 de les bases reguladores de cinc dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i
excloses per presentar possibles al·legacions adreçades a esmenar els efectes que pugui
contenir la llista.
Cinquè- Disposar que en cas que no hi hagi al·legacions en el termini de cinc dies hàbils a
comptar a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest Decret , ens els termes previstos
a l’apartat anterior, aquesta llista provisional esdevindrà definitiva, sense que calgui dur a terme
cap altre acte o acord.
Sisè.- Establir que els membres de l’òrgan de selecció s’han d’abstenir i els aspirants les
poden recusar si incorren en algun dels supòsits previstos a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En cas que algun dels membres de l’òrgan de
selecció incorri en qualsevol de les circumstàncies assenyalades en l’article esmentat
s’abstindrà de participar en el procés selectiu i ho comunicarà al president de l’òrgan que
resoldrà el que sigui procedent. Els aspirants poden promoure la recusació dels membres de
l’òrgan selectiu en qualsevol moment del procés selectiu, de conformitat amb el que disposa
l’article 24 de la Llei abans esmentada.
Setè.- Convocar els membres de l’òrgan de selecció per la seva constitució segons el següent
detall:
Data:11 de juny de 2021
Lloc: Seu de l’Ajuntament, plaça de la Vila, núm. 1 de Sant Cugat del Vallès
Hora: 9:00 hores del matí
Vuitè.- Facultar l’òrgan selectiu per modificar, si s’escau, les dates de les convocatòries.
Novè- Publicar aquesta resolució, juntament amb la llista completa de les persones admeses i
excloses en el procés a la pàgina web municipal i informar als membres de l’òrgan de selecció.
Per a les persones aspirants que han resultat excloses, aquest acte és un acte de tràmit
qualificat, per la qual cosa aquesta resolució no esgota la via administrativa. No obstant, al
tractar-se d’un acte tràmit que decideix sobre el fons de l’assumpte, podeu interposar recurs de
reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
al de la notificació o, si escau, publicació d’aquesta resolució, de conformitat amb el que
disposa l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques. En la resta de casos, aquest acte és un acte administratiu no
definitiu en via administrativa, per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que
pugueu exercitar qualsevol que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article
40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Si es vol impugnar aquest acte caldrà fer-ho dins el procediment
que se segueix contra l’acte definitiu que posa fi a aquest procés selectiu. No obstant això,
podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

F_FIRMA_84

F_FIRMA_16

Signat digitalment per:
L'Alcaldia
Mireia Ingla Mas
14-06-2021 08:30

Signat digitalment per:
Secretària General
Rosa Castellà Mata
14-06-2021 08:55

5/5

