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Administració Local

per tal que amb posterioritat l'Ajuntament
prengui l'acord oportú."
Contra aquest acte administratiu que no
exhaureix la via administrativa al tractar-se
d'un acte tràmit, no hi cap la interposició de
cap recurs, sense perjudici dels que es
puguin interposar contra l'acte administratiu
que posi fi a l'expedient.
Se us comunica per al vostre coneixement
i als efectes oportuns."
Vilanova i la Geltrú, 16 de novembre de
2009.
El Secretari, Josep Gomariz Meseguer.
022009034693
A

Vilassar de Dalt
ANUNCI
Per Resolució d'alcaldia núm. 613/2009
de 16 de juny de 2009, l'ajuntament de
Vilassar de Dalt va iniciar un procés de selecció, les bases del qual foren publicades al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIAB núm. 174
de 22 de juliol de 2009, per a cobrir dues
places de tècnic/a mitg, pel sistema de concurs, associades a un lloc de treball d'educador/a social, grup de classificació A2.
Es fa públic, als efectes oportuns, que per
Resolució d'alcaldia núm. 1148/2009 de 13
de novembre de 2009, s'ha resolt l'aprovació
de la llista provisional d'admesos i exclosos i
la designació dels membres del tribunal i els
seus suplents quedant de la següent manera:
Primer. - Aprovar la següent llista provisional d'admesos i exclosos del concurs per a la
provisió de dues places de tècnic/a mig associades al lloc de treball d'educador/a social
presents a la plantilla de laborals de l'ajuntament de Vilassar de Dalt.
LLISTA D'ADMESOS
NOM I COGNOMS§

DNI#

BUESO VALENTIN, ESTER§
CAMPOS GALAN, CARMEN§
CAÑAS SOLE, MARTA§
CASTILLA MONTOYA, MARIA TERESA§
DOMENECH POU, SILVIA§
GIL SERRA, NORMA§
HOMS DEMMEL, CAROLINA§
MARTIN CARMONA, MARTA§
MARTIN CORTES, ALICIA§
MORENO ALMIRALL, MARIA TERESA§
PESQUE SEISDEDOS, SANDRA§
PONT GOMEZ, BEGOÑA§
ROCHINA VINYALS, NURIA§
RODRÍGUEZ VICENTE, NICOLAS§
ROMERA CORTES, SERGI§
SEBASTIAN SANZ, GEMA§
TERRICABRAS ARNO, ROSER§
VALERO RODRÍGUEZ, EVA§
ZAFRA FERNANDEZ, RICARDO MANUEL§

35084221K#
46220395D#
47708471P#
47701105W#
36526413K#
38829708G#
38855701F#
46363749G#
38842331T#
38095369D#
43551862M#
45540193D#
52156363E#
47505382D#
38111819Z#
03115268X#
38846721C#
38825773W#
52403566K#

LLISTA D'EXCLOSOS
Nom i cognoms: Ruiz Lara, Montserrat.
DNI: 77314085E.
Causa: La documentació aportada són
fotocòpies sense compulsar.
Segon. - Els aspirants exclosos disposen
d'un termini de deu dies hàbils, a partir de la
publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, per formular reclamacions o
esmenar els defectes que hagin motivat la

seva exclusió.
Determinar que la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos s'entendrà elevada a
definitiva si no es presentés cap reclamació,
al·legació o esmena.
Tercer. - De conformitat amb la base 6a.
de la convocatòria, es determina que el Tribunal qualificador del procés selectiu estarà
constituït per les següents persones:
* Presidenta: M. Reyes Paniagua Aris, Treballadora Social de l'Ajuntament de Vilassar
de Dalt.
* Suplent: Esther Lancho Agundez, Tècnica d'inserció laboral de l'Ajuntament de
Vilassar de Dalt.
* Vocal: Ester Sarquella Casellas, representant de l'Escola d'Administració Publica de
Catalunya.
* Suplent: Núria Ferrer Santanach, representant de l'Escola d'Administració Publica
de Catalunya.
* Vocal: Silvia Feixas Gras, representant de
l'Escola d'Administració Publica de Catalunya.
* Suplent: José Algar Medialdea, representant de l'Escola d'Administració Publica de
Catalunya.
* Vocal: Carol Maynou Prats, educadora
social de l'Ajuntament de Cabrils.
* Suplent: Marta Vendrell Carbó, educadora social tècnica de L'Ajuntament de Premià
de Dalt.
* Secretari: Gustau Roca Priante, secretari
de la corporació.
* Suplent: Àurea Puig Vilà, responsable de
Recursos Humans de la corporació.
Quart. - Publicar aquesta resolució al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al tauler d'anuncis de l'ajuntament i mitjançant Internet a la
pàgina web de la corporació http://www.vilassardedalt.org
Vilassar de Dalt, 18 de novembre de 2009.
L'Alcalde, Llorenç Artigas i Planas.
022009035196
A

Vilobí del Penedès
ANUNCI
Aprovat per l'ajuntament Ple, en sessió
celebrada el dia 18 de novembre de 2009,
l'expedient de modificació de crèdits número
2 dins el Pressupost municipal únic per a
2009, s'exposa al públic per un termini de
quinze dies, comptats a partir de la publicació d'aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona, a efectes del seu
examen i presentació de possibles reclamacions, de conformitat amb allò que disposa
l'article 177.2 en relació amb el 169 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Transcorregut aquest termini sense haverse presentat reclamacions, l'expedient s'entendrà aprovat de forma definitiva sense
necessitat d'adoptar un nou acord.

Vilobí del Penedès, 19 de novembre de
2009.
L'Alcalde, Joan Esteve Ràfols.
022009035061
A

