
 
 

EDICTE 
 

La Fundació Caviga, per Resolució de Presidència núm. 8/2020, de 7 de setembre, ha aprovat el llistat provisional 
de persones admeses i excloses del procés de selecció d’1 Tècnic/a Mitjà/ana per al desenvolupament del 
Programa “PUNT D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES AMB PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL”, així 
com la constitució d’una borsa de treballat pel mateix lloc de treball. 
 
Candidatures admeses: 
 

Cognoms Nom 

AGUSTÍ VENDRELL  RAQUEL 

AKIL    WAYSSARA 

CABANES CREUS IGNASI 

DE MOYA JIMÉNEZ  JUDIT 

EZPELETA MARCET  HELENA 

FORNELLS CHAVARRIA ARIADNA 

JOU PRIETO  MIREIA 

LLANOS GALLARDO ELISABET 

LOPEZ GOMEZ  VANESSA 

PERERA SANTIVERI  SILVIA 

RIVERA I MARTINEZ  LAIA 

ROIG POLONIO  ZOE 

SASTRE FLEXAS  MARGALIDA AGNES 

SEBASTIA MARHUENDA  SILVIA 

SEBASTIAN QUIRANT  MARIA ESTHER 

VILLALBA RIUS  ARIADNA 

 
Candidatures excloses: 
 

Cognoms Nom 
RUIZ MILLA MIRIAM ADRIANA 

 *Fora de termini 
  
Indicar que les candidatures a continuació relacionades, hauran de realitzar la prova de coneixement de la llengua 
catalana, nivell de suficiència, antic nivell C, al no haver acreditat formalment aquest requisit en seguiment de la Ley 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas l’Ordre 
VCP/491/2009, de 12 de novembre, per al qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents 
als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i altres disposicions relacionades). 
 
La data de la prova de català serà el proper dia 15 DE SETEMBRE DE 2020, a les 9,00 h. a la seu de la 
Fundació Caviga, PARC TORREBLANCA, S/N, 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (dependències del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat)  
 

Cognoms Nom 

FORNELLS CHAVARRIA ARIADNA 

LLANOS GALLARDO ELISABET 

RIVERA I MARTINEZ  LAIA 



 
Aquestes candidatures estaran exemptes de realitzar la prova de coneixement de llengua catalana, si presenten a 
la Fundació Caviga el corresponent certificat de nivell exigit amb anterioritat a la convocatòria d’aquesta prova. 
 
Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de conformitat amb el que preveu l’article 
78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el termini de 10 dies, a partir de la publicació al tauler 
d’anuncis de l’entitat i a l’espai web de l’entitat. 
                                       
Aquestes llistes s’elevaran com a definitives, si en el termini que s’exposa en l’apartat tercer d’aquesta 
resolució, no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Es convoca a les persones aspirants, el proper dia 10 DE SETEMBRE DE 2020, a partir de les 9.30 
h. del matí a la seu de la Fundació Caviga, PARC TORREBLANCA, S/N, 08980 SANT FELIU DE 
LLOBREGAT (dependències del Consell Comarcal del Baix Llobregat). El llistat amb l’adjudicació de la 
hora concreta per candidatura es publicarà a la pàgina web de l’entitat abans de la data de la 
convocatòria. 
 
Es convoca als membres del Tribunal Qualificador per a la seva constitució el proper dia 9 de setembre a 
les 12.00 h. a la seu de la Fundació Caviga, PARC TORREBLANCA, S/N, 08980 SANT FELIU DE 
LLOBREGAT (dependències del Consell Comarcal del Baix Llobregat).    
 
 
 
 
 
Sant Feliu de Llobregat, 7 de setembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
EVA M. MARTÍNEZ MORALES 
Presidenta 
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