
 
 
LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL AMB CARÀCTER INDEFINIT, D’UN/A 
AUXILIAR DE MONITOR/A PER AL CENTRE OCUPACIONAL CAVIGA, I PER A LA 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA MATEIXA CATEGORIA I LLOC DE 
TREBALL. 
 
Per resolució de presidència núm. 32/2022, de 26 de setembre, s’ha aprovat el llistat provisional 
d’admesos/es i exclosos/es de la convocatòria per a la posterior contractació d’1 AUXILIAR DE 
MONITOR/A amb caràcter indefinit, i per a la constitució d’una borsa de treball per a donar 
cobertura a necessitats temporals per a la mateixa categoria i lloc de treball. 
 
Candidatures admeses: 
 

Identificador Cognoms i nom 
**1821*** LOPEZ HERNANDEZ, DANIEL 
**6724*** ASENSIO VIEDMA, IRENE 
**3191*** FERNANDEZ GARCIA, ANA 
**9381*** RODRIGUEZ SANCHIDRIAN, MARIA 
**8827*** SOLA QUINTANA, CRISTINA 

 
 
Candidatures admeses provisionalment pendent acreditació: 
 

Identificador Cognoms i nom Observacions 

**0318*** DOMINGUEZ LARRAZABAL, MARIA VICTORA Manca acreditar 
clàusula 3, punt f) 

**9892*** MONTE SANCHEZ, BELEN Manca acreditar 
clàusula 3, punt e) 

 
 
 
Indicar que la candidatura a continuació indicada, ha de realitzar la prova de coneixement de la 
llengua catalana, nivell de suficiència (antic nivell C), per no haver-se acreditat formalment 
aquest requisit (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).  
 
 

Identificador Cognoms i nom 

**0318*** DOMINGUEZ LARRAZABAL, MARIA VICTORA 
 
 
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. 
                                       



 
 
 
 
Convocar a les persones aspirants, per a la realització de la prova escrita el proper dia 30 
DE SETEMBRE de 2022, a les 11.30 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). 
 
 
Convocar a la persona aspirant que ha de realitzar la prova de nivell de suficiència de 
llengua catalana el dia 3 D’OCTUBRE de 2022, a les 16,00 h. de la tarda a la seu de la 
Fundació Caviga, PARC TORREBLANCA, S/N, 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT 
(dependències del Consell Comarcal del Baix Llobregat). 
 
 
Convocar als membres del Tribunal Qualificador per a la seva constitució el dia 30 de SETEMBRE 
de 2022 a les 8,30 h. del matí, a les dependències del Centre Ocupacional CAVIGA, c/ Andorra, 
s/n. Polígon Can Calderon. 08840 Viladecans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Martínez Morales 
Presidenta 
 
Sant Feliu de Llobregat, 26 de setembre de 2022 
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