
RESULTAT FINAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE 
TREBALL  DE  TÈCNIC/A  MITJÀ/ANA  DE  PROMOCIÓ  ECONÒMICA  DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS.

Un cop fetes les entrevistes a les persones convocades a tal efecte, es va valorar l’agilitat 
en  les  respostes  així  com  les  habilitats  i  la  capacitat  d’ubicació  en  les  situacions 
plantejades. 

Al final de la sessió,  i segons consta a l’acta de data 2 de juny, la Comissió de Valoració 
va decidir fer un llistat de les persones que han obtingut una millor valoració, per tal de 
poder contractar o nomenar, segons les necessitats de l’Ajuntament, en el següent ordre:

1. Dinamització del teixit econòmic local

Núm. 
ordre

Nom i cognoms DNI

1 EDGAR MARTÍN DE CASTRO ***9715**

2 HELENA LEGRAN CAÑERO ***6906**

3 LAIA LLIGADAS MARTÍNEZ ***1313**

2. Coordinació treball, talent i tecnologia

Núm. 
ordre

Nom i cognoms DNI

1 NÚRIA MARTORELL VACAS ***8398**

2 LAIA LLIGADAS MARTÍNEZ ***1313**

3 ESTEFANIA GARCÍA LEÓN ***8453**

4 GUADALUPE REQUENA RABOSO ***1917**

3. Programa de suport a l’ocupació per programes

Núm. 
ordre

Nom i cognoms
DNI

1
LUCIANA MARIEL ARECES 

ROTONDI
***9511**

2 LAIA LLIGADAS MARTÍNEZ ***1313**

3 MARTA MESONERO CASAL ***0598**

4 GEORGINA MIR MARQUES ***8290**

5 LÓPEZ LUACES, MONTSERRAT ***1749**89385223-3b96-4d3c-a852-7e0d29c33b4b
Es pot verificar a www.svh.cat/cove



Persones que no superen l’entrevista.

Núm. 
ordre

Nom i cognoms
DNI

1 JOSEP TORRENT PEY ***2400**

2 CESAR CERDÀ GUÀRDIA ***4051**

3 JESUS LÓPEZ CLEMENTE ***3170**

La Comissió de Valoració deixa constància que el nomenament que es formalitzi estarà 
condicionat a la resolució de la borsa de treball que es convoqui a tal efecte.

Es farà l’oferiment per ordre de llista i es requereix a les persones proposades per què, en  
el termini de 4 dies naturals a partir de l’endemà d’aquesta publicació, aporti els originals 
dels  certificats  acreditatius  de  la  formació  i  de  l’experiència  laboral  esmentades  en  el  
currículum, així com la certificació mèdica acreditativa de no patir cap malaltia o defecte 
físic  que  impedeixi  el  normal  desenvolupament  de  les  funcions  corresponents  i 
l’autorització del certificat d’inexistències d’antecedents penals i per delictes sexuals.

Sant Vicenç dels Horts, 8 de juny de 2021 
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