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CERDANYOLA DEL VALLÈS

EDICTE

de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre provisió de places.

Edicte sobre la llista d’admesos i exclosos a proves selectives.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria 
de proves selectives NP02/2011 de Tècnic/a Mitjà/na (Dinamitzador/a Cultural), 
aprovada per resolució d’alcaldia de data 8 de març de 2011, per a la selecció de 
personal no permanent, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per ocupar amb 
caràcter transitori llocs de treball reservats a personal laboral o funcionari i/o llocs 
de treball que no es corresponguin amb l’existència de places a fi d’establir un ordre 
de preferència per proveir vacants i les necessitats d’ocupació que es produeixin.

Examinada la documentació presentada per les persones aspirants i d’acord amb 
el que disposen les bases d’aquesta convocatòria.

Es declaren admeses les persones següents:

DNI NRGE
14270943H 2011/8616
32663570M 2011/8292
33940408K 2011/7563
35044801T 2011/7756
35107598F 2011/7319
38093076Q 2011/7975
38120942Y 2011/7553
38148047V 2011/8507
38451713Z 2011/8079
43405860F 2011/7951
43530851Q 2011/8093
43543928Y 2011/7697
44985012W 2011/7304
45085545W 2011/7326
45494131Q 2011/7029
45547219C 2011/8329
46142346E 2011/7815
46802635G 2011/8123
46805848C 2011/7630
46809060N 2011/8062
46809719G 2011/7727
46872458E 2011/7978
46874269Q 2011/7970
47159733G 2011/7873
47649388N 2011/7909
47714596S 2011/8057
47720819M 2011/6920
47872240V 2011/6627
52174202J 2011/7543
52594969H 2011/6292
53291525L 2011/7572
77293615E 2011/7964
77306838C 2011/8038
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Es declaren excloses les persones següents:

DNI NRGE Motiu d’exclusió
38808560Q 2011/7688 No acredita nivell de titulació requerida
45547219C 2011/8329 No ha satisfet taxes per drets d’examen
46347180H 2011/7302 No acredita nivell de titulació requerida
47868454A 2011/7070 No acredita nivell de titulació requerida
47869623E 2011/6644 No ha satisfet taxes per drets d’examen
Y1662541T 2011/7841 No acredita convalidació de titulació

Atès el que preveu l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’apro-
va el Reglament del personal al servei de les entitats locals, mitjançant el present 
edicte els aspirants disposen d’un únic termini de deu dies hàbils, comptadors des 
de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per a reclamacions i esmenes dels 
defectes que n’han motivat l’exclusió. Les reclamacions presentades es resoldran 
i es notificaran als interessats en el termini de 30 dies; així mateix, s’exposaran al 
taulell d’edictes i es publicaran a la web municipal. Els que no esmenin els defectes 
indicats seran considerats definitivament exclosos.

El començament del procés selectiu tindrà lloc a la Sala de formació de l’edifici 
“Altis” (Pl. Enric Granados, s/n) de Cerdanyola del Vallès el proper dia 26 de maig 
a les 10.00 hores.

Cerdanyola del Vallès, 4 de maig de 2011

AURORA CORRAL GARCÍA

Secretària general
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	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/1170/2011, de 28 d’abril, per la qual es dóna publicitat a la pròrroga per a l’any 2011 de l’encàrrec de gestió de l’Institut Català de la Salut al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) per a la prestació del servei de confecció i el submini
	strament de roba dels hospitals i dels centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	RESOLUCIÓ
	TES/1171/2011, de 13 d’abril, per la qual es fa públic l’Acord de no-aplicació del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental del Projecte Nou pont sobre la Tordera, carretera BV-6001 i GIP-6831 Tram: Malgrat de Mar-Blanes, als termes municipals de Malgrat de
	 Mar i Blanes.
	RESOLUCIÓ
	TES/1172/2011, de 31 de març, sobre la subjecció a avaluació ambiental de la Modificació puntual núm. 17 del Pla general d’ordenació per al soterrament de la línia d’alta tensió, al terme municipal de Begues.
	RESOLUCIÓ
	TES/1173/2011, de 4 de març, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental per a una activitat d’adequació a la Llei 3/1998 i d’ampliació d’una explotació porcina, al terme municipal de Camarasa (exp. LA20060297).
	RESOLUCIÓ
	TES/1174/2011, de 4 de març, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental per a una activitat d’ampliació d’una explotació porcina, al terme municipal de Menàrguens (exp. LA20060303).
	RESOLUCIÓ
	TES/1175/2011, de 4 de març, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental per a una activitat d’adequació a la Llei 3/1998 i d’ampliació d’una explotació porcina, al terme municipal de Juneda (exp. LA20060309).
	RESOLUCIÓ
	TES/1176/2011, de 4 de març, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental per a una activitat d’adequació a la Llei 3/1998 i d’ampliació d’una explotació porcina, al terme municipal de Vilanova d’Escornalbou (exp. TA2004
	0010).
	RESOLUCIÓ
	TES/1177/2011, de 8 de febrer, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental per a una activitat d’adequació a la Llei 3/1998 i d’ampliació d’una explotació porcina al terme municipal de Juneda (exp. LA20060135).
	RESOLUCIÓ
	TES/1178/2011, de 9 de febrer, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental per a una activitat d’adequació a la Llei 3/1998 i d’ampliació d’una explotació porcina al terme municipal de Castellnou de Seana (exp. LA200601
	36).
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	de 27 d’abril de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referent al municipi d’Amposta.
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	de 2 de maig de 2011, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2002/432
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	de 2 de maig de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Sitges.
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	de 3 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referent al municipi de Benifallet.
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	de 6 de maig de 2011, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Vilanova i la Geltrú.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA
	RESOLUCIÓ
	CLT/1167/2011, de 28 d’abril, per la qual s’incoa expedient de declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona paleontològica, a favor de diversos jaciments de vertebrats en el terme d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà).
	Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	RESOLUCIÓ
	CLT/1168/2011, de 2 de maig, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de 23 de març de 2011 pel qual es modifiquen diverses convocatòries anticipades de subvencions del 2011.
	RESOLUCIÓ
	CLT/1169/2011, de 2 de maig, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de 23 de març de 2011 pel qual es modifica la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurr
	ència competitiva, per a la realització d’activitats que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament per a l’any 2011.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	RESOLUCIÓ
	AAM/1164/2011, de 10 de maig, per la qual es fa pública l’addenda a l’encàrrec de gestió de 15 de març de 2010 entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i TRAGSATEC.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’ENSENYAMENT
	EDICTE
	de 29 d’abril de 2011, pel qual es notifica la resolució en el procediment disciplinari tramitat al senyor Pedro Guerrero Repullo.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	RESOLUCIÓ
	INT/1180/2011, de 10 de maig, de nomenament de funcionaris de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 46/03).
	RESOLUCIÓ
	INT/1181/2011, de 10 de maig, de nomenament d’un funcionari de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de mossos d’esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 46/08).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/1179/2011, de 10 de maig, de nomenament del senyor Xavier Farriols Solà com a personal eventual del Departament de Justícia.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 10 de maig de 2011, per la qual es nomenen catedràtics d’universitat.
	RESOLUCIÓ
	de 10 de maig de 2011, per la qual es nomenen catedràtics d’universitat.
	RESOLUCIÓ
	de 10 de maig de 2011, per la qual es nomenen catedràtics d’universitat.
	RESOLUCIÓ
	de 10 de maig de 2011, per la qual es nomenen professors titulars d’universitat.
	RESOLUCIÓ
	de 10 de maig de 2011, per la qual es nomenen catedràtics d’universitat.
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 8 d’abril de 2011, per la qual es declara finalitzat el procés selectiu per a l’ingrés a l’escala tècnica i deserta la cobertura del lloc de treball de cap del Servei d’Arxiu, convocat per resolució de 10 de gener de 2011 (DOGC 5804, de 26.1.2011).
	RESOLUCIÓ
	de 27 d’abril de 2011, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionària de carrera, de l’aspirant aprovat en les proves selectives d’ingrés a l’escala de gestió, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, per cobrir el lloc de treball de gestor
	/a de postgraus.
	RESOLUCIÓ
	de 27 d’abril de 2011, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris de carrera dels aspirants aprovats en el procés selectiu, mitjançant el sistema de promoció interna, per a l’ingrés a l’escala de gestió grup A, subgrup A2, àmbit general.
	RESOLUCIÓ
	de 27 d’abril de 2011, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris de carrera dels aspirants aprovats en el procés selectiu, mitjançant el sistema de promoció interna, per a l’ingrés a l’escala de gestió grup A, subgrup A2, àmbit qualitat.
	RESOLUCIÓ
	de 3 de maig de 2011, per la qual s’integra al cos de professors titulars d’universitat a la senyora Maria Luisa Guitard Sein-Echaluce.
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 3 de maig de 2011, per la qual es convoca concurs d’accés a places de Professorat Contractat.
	RESOLUCIÓ
	de 3 de maig de 2011, per la qual es convoca concurs d’accés a places de professorat agregat.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	EDICTE
	de 9 de maig de 2011, de notificació de una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp. VE-149/2010).
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	EDICTE
	de 9 de maig de 2011, de notificació de diversos acords d’iniciació d’expedients sancionadors en matèria de transport per carretera.
	EDICTE
	de 9 de maig de 2011, de notificació de diverses resolucions de sancions molt greus d’expedients sancionadors en matèria de transport per carretera.
	EDICTE
	de 9 de maig de 2011, de notificació de diverses resolucions de sancions lleus i greus d’expedients sancionadors en matèria de transport per carretera.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental d’una activitat d’explotació porcina de producció, promoguda per Josep Guillamet Triadó, al terme municipal de Cabanelles (GA20090003).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental de l’activitat d’explotació bovina de llet d’engreix, promogut per Granja Mas Torremansa SL, al terme municipal Cassà de la Selva (GA20050067).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental de l’activitat de extracció d’àrids, al terme municipal Gualta (GA20090018).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la modificació dels preus aplicables al servei públic de transport discrecional de persones amb vehicles de fins a nou places al parc nacional d’Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 3 de maig de 2011, de notificació de diversos actes administratius.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre el Projecte d’obra per a la construcció d’una nova captació a la zona de Sant Miquel per a l’abastament de Vinebre, al terme municipal de Vinebre, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres (clau A-AA-01669-P).
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 9 de maig de 2011, de notificació de la incoació i de la proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	ANUNCI
	de contractació de subministraments (ref.: PO013/11).
	AGÈNCIA de l’habitatge de catalunya
	EDICTE
	de 28 d’abril de 2011, pel qual es notifica la resolució d’un contracte per causa de defunció del titular.
	EDICTE
	de 28 d’abril de 2011, pel qual es notifica la resolució de la relació contractual.
	AIGÜES DEL TER I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres amb cofinanciació de la Unió Europea.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte d’obres amb cofinanciació de la Unió Europea.
	SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de concurs públic per a l’adjudicació d’un contracte de subministrament.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA
	Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	EDICTE
	de 3 de maig de 2011, de notificació de requeriments de documentació relativa a la convocatòria de concessió de subvencions per a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts visuals per a
	 l’any 2011.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	EDICTE
	de 4 de maig de 2011, pel qual es notifica l’inici i les propostes de resolució d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 4 de maig de 2011, pel qual es notifica l’inici i els plecs de càrrecs d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 4 de maig de 2011, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	RESOLUCIÓ
	EMO/1166/2011, de 2 de maig, per la qual es fixa la data per a la redacció de l’acta prèvia a l’ocupació de la finca afectada per l’execució d’una instal·lació elèctrica al terme municipal de Sentmenat (exp. 09/37718).
	EDICTE
	de 3 de maig de 2011, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria de promoció de l’ocupació autònoma.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització d’aprofitament d’un recurs de la secció A de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines, i del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, al terme municipal de Tàrrega.
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	de 20 d’abril de 2011, de notificació de resolució de caducitat i d’inici d’expedient de revocació de subvencions (07/REE/065/0037310).
	EDICTE
	de 29 d’abril de 2011, de notificació de la resolució de revocació parcial relativa a una subvenció per a projectes destinats a la contractació de treballadors/ores desocupats/ades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social (exp. 20
	08U3G100314/01).
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	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 180/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Figueres, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 286/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Figueres, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 913/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 599/2010).
	EDICTE
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	EDICTE
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	EDICTE
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