
 
 
 

 

R E S O L U C I Ó  D E  L A  P R E S I D È N C I A 

 

Número: 11/2021 Data: 11/02/2021 

Assumpte: procés selectiu concurs oposició (estabilització ocupació temporal) 

Núm. d’expedient: expedients personal 

Decret de Presidència en expedient de contractació de personal laboral de caràcter permanent 

Vista la proposta formulada pel Tribunal Qualificador del procés selectiu per a la selecció mitjançant concurs 

oposició (estabilització de l’ocupació temporal) de diferents places i la constitució d’una borsa de treball 

De conformitat amb la mateixa i amb el preceptuat en els articles 11 de Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 

30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, 32 del Reial 

Decret 364/1995, de 10 de març, 103 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local,  177 del 

RDL 781/1986 i el 16 i següents del D 214/1990. 

En ús de les atribucions que em confereix l'art. 21.1 h) de la Llei 7/1985 i l’article 8 d) dels Estatuts de la 

Mancomunitat. 

RESOLC: 

PRIMER.- Contractar laboralment sota la modalitat de contractació indefinida previst en l'art. 15 de Reial 

Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels 

Treballadors i el Reial Decret 2546/94 que el desenvolupa, a les persones que es relacionen a continuació, 

d'acord amb les condicions determinades en les bases de la convocatòria: 

 

A2 JORNADA COMPLERTA (CF) 

Ferret Sevilla, Bianca 
 

A2 JORNADA PARCIAL (CF) 

Nin Mata, Patricia 

Tost Mora, Jordi 

Fernández Ramos, Antonio 

 

MÚSICA 

Salius Gumà, Jesús 

 

ANGLÈS 

Nebot Colomé, Núria 

Vera García, Sheila 

Pecho García, Penélope 

 



 
 
 

S. COMUNITAT (J. PARCIAL) A1 

San Juan Gonzalez, Silvia 

López Vea, Núria 

Vives Duran, Neus 

Mercader Rovira, Albert 

 

ORIENTACIÓ DIVERSITAT 

Cruz Fuentes, Jolie 
 

S.COMUNITAT 

Sánchez Guirao, Joana 

Bartolomé Martínez, Gemma 

 

FOL 

Lamo Cano, Montserrat 

 

PLÀSTICA 

Gumà Saumell, Aura 

 

TECNOLOGIA 

Vendrell Adell, Pedro 

LLENGUA CASTELLANA 

Castellsegué Baños, Susana 

Gordon Adame, Natalia 

 

FISICA I QUÍMICA 

Royo Gonzalez, David 

 

MATEMÀTIQUES 

Casals Fontanet, Marta 
 

FINANCES 

Garrote Fernandez, Eva M. 

Bertran Casas, Josep 

Garcia Barrachina, Miquel A. 

Pitarch Giménez, Enric 
 

HISTÒRIA-GEOGRAFIA 

Ribé Segura, Mireia 

Sánchez Cartró, Adriana 

Vila Gramunt, Meritxell 

Rosés Saumell, Alba 
 



 
 
 

BIOLOGIA 

Torrents Cabestany, Oriol 

Martí Espinet, Alexandre 

Rovira Bertran, Oriol 

 

VETLLADORS (JR) 

Hidalgo Torres, Laura 

Ramon Ros, Adrià 
 

ADMINISTRATIUS 

Del Rio García, Isabel 

 

PERSONAL NETEJA 

Fuentes Bonillo, Catalina 

Ortiz Molina, Antonia 

Aguilera Garcia, Antonia 

 

SUBALTERNS 

Trari Ahamri, Alí 
 

 

SEGON.- Per adquirir la condició de personal laboral indefinit, els aspirants seleccionats hauran d'aportar 

dins el termini de vint dies hàbils des que es faci pública la proposta de contractació en el tauler d'edictes, 

els documents acreditatius de les condicions exigides per a prendre part en la convocatòria, determinats a 

la base vuitena de les que regien la mateixa. 

Si dins el termini indicat no presentaren la documentació o de la mateixa es deduís que no tenen algun dels 

requisits exigits, no podran ser contractats, quedant anul·lades totes les actuacions, sense perjudici de les 

accions que corresponguin per falsedat en la instància. 

TERCER.- L’adquisició de la condició de personal laboral indefinit, s'efectuarà mitjançant la formalització 

del corresponent contracte, adquirint la condició definitiva transcorregut el període de prova establert. 

QUART.- Les persones aspirants que hagin aprovat el procés selectiu i no hagin obtingut plaça constituiran 

una borsa de treball per tal d'establir un procediment àgil per a les substitucions amb caràcter temporal per 

motius de baixa per incapacitat temporal, permisos, llicències o d'altres circumstàncies. També, si s’escau, 

es posaran en la posició de la persona proposada si es donen les circumstàncies esmentades en el paràgraf 

segon del punt dos. 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs de 

reposició en el termini d’un mes davant la Presidència de la Mancomunitat, o bé recurs contenciós 

administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el tauler 

d’edictes. 

Ho mana i signa el senyor JOSEP MARIA RIBAS FERRER, President de la Mancomunitat de l’Alt Penedès 

i davant el senyor CÉSAR ROMERO GARCÍA, Secretari-interventor, que hi dóna fe. 

 

El President        El Secretari-Interventor 
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