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municipal i nous vestidors de Vallbona dAnoia en el ple de data 15 de febrer de 2010,
sexposa al públic durant quinze dies a
comptar a partir del dia següent a la publicació del present anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA a efectes de presentació de
reclamacions.
Si transcorregut el període esmentat no
sen presenten el projecte restarà aprovat
definitivament sense necessitat de nou acord
daprovació.
Vallbona dAnoia, 15 de febrer de 2010.
LAlcalde, Òscar Labraña López.
022010004710
A

Vic
EDICTE
Per resolució dalcaldia de data 9 de febrer
de 2010, es resol nomenar funcionari de
carrera el senyor Lluís Bermúdez Casas per
ocupar una plaça de caporal, inclosa en lescala dadministració especial, subescala serveis especials, classe: policia local, en aquest
Ajuntament.
Es fa públic de conformitat amb el que disposa larticle 82 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel que saprova el Reglament del
Personal al servei de les Entitats Locals.
Vic, 9 de febrer de 2010.
El Regidor delegat de Recursos Humans,
Antoni Serrat Callís.
022010004310
A

Vilanova i la Geltrú
EDICTE
La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària de data 9 de febrer de 2010 va
prendre, entre daltres, lacord següent:
Primer. - Elevar a definitiu lacord que la
Junta de Govern Local de data 24 de novembre de 2009 va aprovar inicialment el projecte executiu per a ladequació duna
façana/mitgera al carrer Sant Pere de Vilanova i la Geltrú, redactat per els arquitectes
Àlex Delmás, Jesús González, Javier Méndez
i larquitecte municipal Sergi Carulla, que
inclou lEstudi de Seguretat i Salut, valorat
amb un pressupost de cent seixanta-set mil
set-cents seixanta-quatre euros amb seixantasis cèntims deuro (167.764,66 EUR), amb
lIVA inclòs.
Segon. - Aprovar la despesa de cent seixanta-set mil set-cents seixanta-quatre euros
amb seixanta-sis cèntims deuro (167.764,66
EUR), amb lIVA inclòs amb càrrec a la partida 41.432.61108 Projecte Integral de reforma
del Nucli Antic, del Pressupost dinversions
Municipal de 2009.
Tercer. - Publicar el present acord al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la web
municipal i al tauler danuncis de la corporació.
Quart. - Facultar a lalcalde perquè en
nom de la Corporació signi quants documents siguin necessaris per a la formalització
del present acord.
Vilanova i la Geltrú, 10 de febrer de 2010.
El Regidor de Projectes Urbans, Paisatge i
Habitatge, Xavier Oller i Bondia.
022010004387
A

Viladecans
ANUNCI
El Ple de lAjuntament de Viladecans, en
sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener
de 2010, va adoptar, entre daltres, el següent
acord:
Primer. - Delegar la competència del Ple
municipal en relació amb la imposició de les
sancions per infraccions greus i molt greus en
matèria de gossos potencialment perillosos
en favor de la Junta de Govern Local. Aquesta delegació tindrà efectes a partir del dia
següent de ladopció del present acord.
Segon. - Publicar lacord de delegació en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, en compliment dallò que disposa larticle 13.3 de la
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú.
La qual cosa es fa pública per al seu
coneixement general.
Viladecans, 5 de febrer de 2010.
La Tinenta dAlcalde de lÀrea dEconomia
i Gestió Interna, Maria Salmerón Chacón.
022010004298
A

Vilassar de Dalt
ANUNCI
Per Resolució dalcaldia núm. 1020/2009
de 19 doctubre de 2009, lajuntament de
Vilassar de Dalt va iniciar un procés de selecció, les bases del qual foren publicades al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona
núm. 265 de 5 de novembre de 2009, per a
cobrir set places de personal de la Llar dinfants, associat al lloc de treball deducador/es
deducació infantil de primer cicle, present a
la plantilla de laborals daquest Ajuntament.
Es fa públic, als efectes oportuns, que per
Resolució dalcaldia núm. 111/2010 de 4 de
febrer de 2010, sha resolt laprovació de la
llista provisional dadmesos i exclosos i la
designació del tribunal quedant de la següent
manera:
Primer. Aprovar la següent llista provisional dadmesos i exclosos del concurs per a la
provisió de set places de personal de la Llar
dinfants, associat al lloc de treball deducador/es deducació infantil de primer cicle,
present a la plantilla de laborals daquest
Ajuntament.

Llista dadmesos
DNI
14267312K
22582175Q
36515969L
36523698C
37746482D
38505027Z
38785968X
38790607A
38827733F
38830477Z
38834174P
38845707H
38845947M
38846343X
38854736P
38855672R
38858059L
38858237J
38858582J
38859357Y
38860832D
39430036D
40998985J
41000393H
43395705H
43511727M
43550993X
46140096A
46231252X
46338775P
46401272Z
46608043S
46705588V
46723007W
46736606P
47641934X
47732149L
47805247T
52276209S
53085703R
77612323L
77617539Z
77632176T
Llista dexclosos
DNI: 35043033A. Causa: Presentació Fora de
termini.
DNI: 38820760A. Causa: No complir el
requisit de titulació.
DNI: 77612193G. Causa: No complir el
requisit de titulació.
DNI: X5008022W. Causa: No complir el
requisit de titulació.
Segon. Els aspirants exclosos disposen
dun termini de deu dies hàbils, a partir de la
publicació daquest 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 daspirants admesos i exclosos sentendrà 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:
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* Presidenta: Adriana Saborit Sancliment,
Directora de la Llar dInfants de lAjuntament
de Vilassar de Dalt.
* Suplent: Montserrat Mestres Cusell, Mestre de la Llar dInfants de lAjuntament de
Vilassar de Dalt.
* Vocal: Núria Oliveras Vergés, representant de lEscola dAdministració Publica de
Catalunya.
* Suplent: Dolors Pacheco Fuentes, representant de lEscola dAdministració Publica
de Catalunya.
* Vocal: Magdalena Aguaron Corbalan,
educadora de la Llar dInfants de lAjuntament de Vilassar de Dalt.
* Suplent: Anna Romero Uria, educadora
de la Llar dInfants de lAjuntament de Vilassar de Dalt.
* Vocal: Àurea Puig Vilà, responsable de
Recursos Humans de lAjuntament de Vilassar de Dalt.
* Suplent: Sílvia Julià i Pons, tècnica de
Recursos Humans de LAjuntament de Vilassar de Dalt.
* Secretari: Gustau Roca Priante, secretari
de la corporació.
* Suplent: Carme Berengüí Reales, funcionària de lAjuntament de Vilassar Dalt.
Quart. Publicar aquesta resolució al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, al tauler danuncis de lajuntament i mitjançant Internet a la
pàgina
web
de
la
corporació
http://www.vilassardedalt.org
Vilassar de dalt, 9 de febrer de 2010.
LAlcalde, Llorenç Artigas i Planas.
022010004720
A

Vilassar de Mar
ANUNCI
Publicació de contractacions laborals temporals qualificades durgència (art. 291.3 text
Refós Llei municipal i de règim local de Catalunya  DL 2/2003):
Acord: Decret dAlcaldia núm. 1/2009 de
08-01-2009. Nom i cognoms: Marta Casas
Serra. Lloc de treball: Tècnica de salut. Contracte: laboral interí. Previsió del servei: 1501-2009 fins provisió definitiva el lloc de treball.
Acord: Junta de Govern Local de 27-012009. Nom i cognoms: Ramon Pérez Doñate.
Lloc de treball: Conserge instal·lacions esportives. Contracte: laboral per obra o servei
determinat. Previsió durada servei: 03-022009 fins 31-08-2009.
Acord: Junta de Govern Local de 10-022009. Nom i cognoms: Laia Castells Borras.
Lloc de treball: Tècnica auxiliar de medi
ambient. Contracte: laboral dinterinitat. Previsió del servei: 15-02-2009 fins ocupació
definitiva del lloc de treball mitjançant
procés selectiu.
Acord: Junta de Govern Local de 03-032009. Nom i cognoms: Cristina Simó Recasens. Lloc de treball: Conservadora gestora

del patrimoni documental. Contracte: laboral
dinterinitat. Previsió del servei: 10-03-2009
fins ocupació definitiva del lloc de treball
mitjançant procés selectiu.
Acord: Decret dAlcaldia núm. 247/2009
de 04-06-2009. Nom i cognoms: Laura
Bermúdez Gavin. Lloc de treball: assistenta
social. Contracte: laboral eventual per acumulació de tasques. Previsió del servei: 1006-2009 fins 09-12-2009.
Acord: Decret dAlcaldia núm. 256/2009,
de 09-06-2009. Nom i cognoms: Montserrat
Guardiola Tamboleo. Lloc de treball: conserge. Contracte: laboral eventual per acumulació de tasques. Previsió durada servei: 15-062009 fins 14-12-2009.
Acord: Junta de Govern Local de 23-062009. Nom i cognoms: Cristina Notario
Roca. Lloc de treball: Auxiliar tècnica de
joventut. Contracte: laboral dinterinitat. Previsió del servei: 01-07-2009 fins provisió
definitiva del lloc de treball mitjançant
procés selectiu.
Acord: Junta de Govern Local de 23-062009. Nom i cognoms: Joan Carles Cordero
Cárdenas. Lloc de treball: conserge descola.
Cotnracte: laboral dinterinitat. Previsió del
servei: 12-07-2009 fins provisió definitiva del
lloc de treball mitjançant procés selectiu.
Acord: Junt de Govern Local de 23-062009. Nom i cognoms: Victor Alegre Basagaña. Lloc de treball: Mestre descola dadults. Contracte: laboral dinterinitat. Previsió
del servei: 01-07-2009 fins provisió definitiva
del lloc de treball mitjançant procés selectiu.
Acord: Decret dAlcaldia núm. 276/2009,
de 23-06-2009. Nom i cognoms: Penélope
Palomeque Artuñedo. Lloc de treball: vigilant
del Museu Municipal. Contracte: laboral
eventual a temps parcial. Previsió del servei:
24-06-2009 fins 26-07-2009.
Acord: Decret dAlcaldia núm. 384/2009
de 27-08-2009. Nom i cognoms: Ramon
Pérez Doñate. Lloc de treball: conserge instal·lacions esportives. Contracte: laboral dinterinitat. Previsió del servei: 01-09-2009 fins
ocupació definitiva del lloc mitjançant
procés selectiu corresponent.
Acord: Decret dAlcaldia núm. 385/2009
de 27-08-2009. Nom i cognoms: Penélope
Palomeque Artuñedo. Lloc de treball: vigilant
del Museu Municipal. Contracte: laboral
eventual a temps parcial. Previsió del servei:
01-09-2009 fins 27-09-2009.
Acord: Decret dAlcaldia núm. 397/2009,
de 31-08-2009. Nom i cognoms: Kawsu
Hydara. Lloc de treball: Netejador del mercat
municipal. Contracte: laboral eventual per
circumstàncies de la producció. Previsió
durada servei: 01-09-2009 fins 30-09-2009.
Acord: Decret dAlcaldia núm. 525/2009,
de 525/2009 de 01-10-2009. Nom i cognoms: Penélope Palomeque Artuñedo. Lloc
de treball: vigilant Museu Municipal. Contracte: laboral eventual a temps parcial. Previsió del servei: 03-12-2009 fins 31-01-2010.
Acord: Decret dAlcaldia núm. 708/2009
de 04-11-2009: Nom i cognoms: Rosa Victòria Carrió Roldán. Lloc de treball: Tècnica de
difusió del patrimoni cultural. Contracte:

laboral eventual per acumulació de tasques.
Previsió durada servei: 06-11-2009 fins 0512-2009.
Acord: Decret dAlcaldia núm. 707/2009
de 04-11-2009. Nom i cognoms: Penélope
Palomeque Artuñedo. Lloc de treball: vigilant
Museu Municipal. Contracte: Modificació per
ampliació dhorari, del contracte laboral
eventual. Previsió del servei: 04-11-2009 fins
31-01-2010.
Acord: Decret dAlcaldia núm. 708/2009
de 04-11-2009. Nom i cognoms: Rosa Victòria Carrió Roldán. Lloc de treball: Tècnica e
difusió del patrimoni cultural. Contracte:
laboral eventual. Previsió del servei: 06-112009 fins 05-12-2009.
Acord: Decret dAlcaldia núm. 764/2009
de 06-11-2009. Nom i cognoms: José Piris
González. Lloc de treball: conserge escola.
Contracte: laboral eventual per circumstàncies de la producció. Previsió del servei: 0911-2009 fins 29-11-2009.
Acord: Junta de Govern Local de 10-112009. Nom i cognoms: Kawsu Hydara. Lloc
de treball: netejador del mercat municipal.
Contracte: laboral eventual per circumstàncies de la producció. Previsió durada servei:
17-11-2009 fins 28-11-2009.
Acord: Decret dAlcaldia núm. 831/2009,
de 10-12-2009. Nom i cognoms: Kawsu
Hydara. Lloc de treball: vigilant parades de la
fira de Santa Llúcia. Contracte: laboral obra o
servei determinat. Previsió durada servei: 1212-2009 fins 13-12-2009.
Acord: Decret dAlcaldia núm.836/2009,
de 11-12-2009. Nom i cognoms: Montserrat
Guardiola Tamboleo. Lloc de treball: Conserge. Contracte: laboral dobra i servei determinat. Previsió durada servei: 15-12-2009 fins
10-01-2010.
Acord: Junta de Govern Local de 22-122009. Nom i cognoms: José Benítez Arasa.
Lloc de treball: Oficial 1a. Brigada municipal
dobres i serveis. Contracte: canvi de categoria com a resultat de proves selectives de promoció interna.
Es fa públic en virtut del que disposen larticle 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, pel
qual saprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i larticle
94.3 del decret 214/1990, pel qual saprova
el Reglament de personal al serveis de les
entitats locals.
Vilassar de Mar, 4 de febrer de 2010.
LAlcalde, Joaquim Ferrer Tamayo.
022010004176
A

