
DECRET D’ALCALDIA

Expedient:  5051/2018
Assumpte: Llista  provisional  d’admesos/es  i  exclosos/es  per  la  constitució  d´una 
borsa de treball per a la  cobertura temporal de personal funcionari i laboral. Auxiliar 
administratiu/iva / Oficial de segona administratiu/iva.

Vist  que mitjançant  el  Decret  d’Alcaldia núm.  2018-1098 de data  27.07.18,  es van 
aprovar les bases de la convocatòria 5051/2018 del procediment de selecció per la 
constitució d´una borsa de treball  per a la cobertura de vacants,  baixes temporals, 
vacances, etc.,  de personal funcionari i  laboral. Auxiliar administratiu/iva / Oficial de 
segona administratiu/iva, per la cobertura temporal del personal funcionari i  laboral, 
així  com  la  modificació  de  la  base  sisena  de  les  mateixes  mitjançant  el  Decret 
d’Alcaldia núm. 2018-1145 de data 21.08.2018.

Atès que en data 29.08.18 finalitzà el termini de presentació d’instàncies per participar 
en el  procés de selecció 5051/2018 i  correspon l’elaboració del  llistat de persones 
admeses i excloses.

RESOLC

Primer.  Aprovar el llistat provisional d’admesos/es de la convocatòria 5051/2018 del 
procediment  de  selecció  per  la  constitució  d´una  borsa  de  treball   d’Auxiliar 
Administratiu/iva /  Oficial de segona administratiu/iva en règim interí  i  la constitució 
d’una borsa de treball per a la cobertura temporal del personal funcionari i laboral.

LLISTAT D’ADMESOS/ES

COGNOMS I  NOM CATALÀ
ALZURIA PEREZ,  EVA MARIA
BARRIENDOS RUEDA,  DAVID
BAYONA ALVAREZ,  MIREYA BEGOÑA
BOLOIX NAVARRO,  MONTSERRAT X
CABALLERO BRACERO,  ALICIA X
DE PEROSANZ APARICIO,  INES
ESPADA SORIANO,  GERARD 
FERNANDEZ  FERNANDEZ,  ELISABET
FÜLLEMANN BORREDA,  EVA
GAGO MARTINEZ,  GLORIA X
GARCIA IRANZO,  OLGA
GARCÍA PÉREZ, ANA X
GOMEZ MULE,  MARTA
GONZALEZ GONZALEZ,  YORDANKA DE LA 
CARIDAD X
GONZALEZ GONZALEZ,  ZULEMA DE LA CARIDAD
GÓNZALEZ HERNÁNDEZ,  MARIA JOSE 
GRANDE SANZ,  ANNA



HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,  XAVIER
LAKBIACH OUYAJOU, FATIMA ZOHRA X
LOZANO RECHE,  FRANCISCA
MARTINEZ SAGRISTA,  LUIS
MAYANS ANDUJAR,  JUAN
NAVAS EXPOSITO,  AIDA
NIETO FERNANDEZ,  SILVIA X
NUÑEZ SILLUE,  SILVIA
OLLER DOMINGUEZ , ISABEL
PEREZ ALOY,  JUDIT X
PÉREZ LLADÓ,  MARÍA GLORIA X
PORTELLA-MARIMON LÓPEZ,  IGOR
PULIDO FLORES,  TAMARA
ROMERO LEDESMA, YOLANDA
ROSAS AGEA,  SILVIA
SANAHUJA PASTOR,  ELENA
SANCHEZ RIOS,  MERCEDES
SEPULVEDA FABREGAS,  CRISTINA 
SOLÉ SOLER, PERE
TORRES PINO,  MARGARITA X
URREA BAETA,  RAQUEL
VILA CORRAL,  SANDRA
VILALLONGA DE ORO,  GEMMA
VILCHEZ JUSTICIA,  ROSANA
WALIAS SERRANO,  IVAN
ZURIAGA BAIXAULI,  MARIA CARMEN

Els/les aspirants assenyalats/des amb una X a la columna de CATALÀ, tindran de temps per aportar la 
certificació d’acreditació de nivell sol·licitat, fins el dia de la realització de la prova de coneixements de 
llengua catalana i  abans  de l’inici  d’aquesta.  En  cas  de no acreditar-la,  hauran  de  superar  la  prova 
obligatòria i eliminatòria, tal i com s’estableix a les bases de la present convocatòria.

Segon. Determinar que d’acord amb les bases de la convocatòria els aspirants 
disposen d’1 dia,  hàbil, a comptar a partir del dia següent de la publicació de la  
present  resolució,  per  formular  les  reclamacions  oportunes  i  esmenar  els 
defectes que s’hagin produït exclusivament respecte a la sol·licitud.

Tercer.  Informar que els aspirants que no figuren en aquesta llista disposen del mateix 
termini especificat a l’apartat segon per formular la reclamació corresponent, havent, 
d’acord amb les bases de la convocatòria, d’acompanyar aquestes amb fotocòpia de la 
sol·licitud presentada.

Quart . Publicar aquesta resolució al web municipal i al taulell de la seu electrònica de l
´Ajuntament d´Abrera.

Abrera, a data de la signatura electrònica.
 En dono fe,

L’Alcalde  El Secretari  



  

Jesús Naharro Rodríguez   Oscar Buxeres Soler
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