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Resultat final del procés de selecció per a la provisió de personal per l’oferta per cobrir 
les  necessitats  per  màxima  urgència,  inajornabilitat  i  excepcional  de  treballador/a 
social al departament de serveis socials 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 en l’acta de data 14 d’abril, la Comissió de Valoració va 
decidir fer un llistat de les 8 persones que han realitzat l’entrevista en ordre tenint en compte 
la valoració obtinguda:

Ordre persones
seleccionades

Núm. Registre DNI

1 E2021006285 *****758Z
2 E2021006614 *****110A
3 E2021006887 *****039G
4 E2021006611 *****596Y
5 E2021006738 *****799H
6 E2021006961 *****864S
7 E2021006621 *****724S
8 E2021007704 *****161B

Segons  la  relació  aprovada  i  vista  la  necessitat  actual  de  nomenar  a  una  persona 
funcionari/ària interí/ina amb caràcter de màxima urgència, per l’acumulació de tasques ja 
que al departament es troba amb treballadors/es per baixa de IT, la durada del nomenament  
resta condicionada a la resolució del procés de selecció per a la creació d’una borsa de 
treball  de treballador/a social,  que en cap cas podrà superar els 6 mesos, es proposa el  
nomenament de la persona que ocupa el primer lloc de la llista:

Ordre persones
seleccionades

Núm. Registre DNI

1 E2021006285 *****758Z

Es requereix a la persona proposada per què, en el termini de 4  dies naturals a partir de 
l’endemà de la 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.

La resta d’aspirants que formen part de la relació aprovada al punt primer, resten a disposició 
de possibles vacants o necessitats temporals en l’ordre establert.

Sant Vicenç dels Horts, en data de la signatura electrònica
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e1de14f8-2724-4ad2-b32c-e08ec698c3b7
Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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