
 
 

 
 
LLISTAT PROVISIONAL DE LES CANDIDATURES  ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS DE 
SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE MONITORS/ES PER AL CENTRE 
OCUPACIONAL CAVIGA   
 
Per resolució de presidència núm. 17/2021 de 6/10/2021 s’ha aprovat el llistat provisional del procés 
de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de MONITORS/RES per al Centre 
Ocupacional CAVIGA.  
 
 
Candidatura admeses: 
 

Identificació COGNOMS I NOM 

**6061** MORENO CABALLERO, MERCEDES 

**0827** BARBAL CASANOVAS, MARIA  

**4752** ALLOZA GONZÁLEZ, CARLA 

**9278** CABALLERO SÁNCHEZ, YAIZA 

**7606** RODRIGUEZ MURILLO, MONICA 
 
Candidatures admeses provisionalment: 
 

Identificació COGNOMS I NOM OBSERVACIONS 

**6724** ASENSIO VIEDMA, IRENE Manca acreditar nivell de suficiència llengua catalana  

**3187** GARCÍA JIMENEZ, JUDIT 
Manca acreditar titulació d’accés i nivell de suficiència 
llengua catalana  

**3115** GALLARDO OLIVA, ALEJANDRO Manca acreditar nivell de suficiència llengua catalana 

**3200** ROS GARCIA, SONIA 
Manca acreditar titulació d’accés i nivell de suficiència 
llengua catalana 

**5718** ORTEGA BERBEL, FRANCISCO JAVIER Manca acreditar nivell de suficiència llengua catalana 

**3115** ALCAZAR MARTIN, MARIA DEL CARMEN Manca acreditar nivell de suficiència llengua catalana 

**4950** VELEZ BERMELLO, KAREN ANDREA 
Manca acreditar titulació d’accés i nivell de suficiència 
llengua catalana 

 
 
Candidatures excloses: 
 

 
 
 
 

 
 
Es concedeix un termini de 10 dies per esmenes i possibles reclamacions. Si no es presenten al·legacions 
s’ha de considerar definitivament aprovada la llista d’aspirants admesos i exclosos i no cal tornar-la a 
publicar. Si s’accepta alguna al·legació s’ha de procedir a notificar-ho a l’al·legat en els termes que estableix 
la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas i, tot 
seguit, s’esmenarà la llista d’admesos i exclosos i es publicarà l’esmena a la web corporativa. 
 
Així mateix, es publicarà en el tauler d’anuncis de l’entitat i en la web, s’indicaran els llocs on es troba 
exposada l’esmentada llista, que especificarà, si s’escau, els motius d’exclusió, la data i l’hora de constitució 

Identificació COGNOM I NOM OBSERVACIONS 

**9698** LLORENTE CARVAJAL, SERGIO No acompleix requisit titulació d’accés 



de Tribunal  i de la primera prova que tindrà lloc a la seu de la Fundació Caviga, PARC DE TORREBLANCA, 
S/N. Sant Feliu de Llobregat (dependències del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT), que 
s’estableix en data 18 d’octubre de 2021 a les 15,30 h. presencialment. 
 
 
Indicar que les candidatures a continuació relacionades han 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.   
 
 

Identificació COGNOMS I NOM 

**6724** ASENSIO VIEDMA, IRENE 

**3187** GARCÍA JIMENEZ, JUDIT 

**3115** GALLARDO OLIVA, ALEJANDRO 

**3200** ROS GARCIA, SONIA 

**5718** ORTEGA BERBEL, FRANCISCO JAVIER 

**3115** ALCAZAR MARTIN, MARIA DEL CARMEN 

**4950** VELEZ BERMELLO, KAREN ANDREA 
 
 
Aquestes candidatures estaran exemptes de realitzar la prova de coneixement de llengua catalana, si 
presenta el corresponent certificat de nivell exigit amb anterioritat a la convocatòria d’aquesta prova 
 
La prova de nivell de suficiència de català es realitzarà el proper dia 14 d’octubre de 2021 a les 13.00 h., a la 
seu de la Fundació Caviga, PARC DE TORREBLANCA, S/N. Sant Feliu de Llobregat (dependències del 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Martínez Morales 
Presidenta 
 
Sant Feliu de Llobregat, 7 d’octubre de 2021 
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