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DILIGÈNCIA de 20 de juliol de 2020, per la qual es fa pública la llista de persones admeses 
i excloses de participar en la convocatòria de 15 de juny de 2020 per la provisió d’un lloc de 
comandament de supervisió d’infermeria de l’Hospital de Viladecans corresponent a la 
Gerència Territorial Metropolitana Sud. 
Un cop finalitzat el termini d’inscripcions per participar en la convocatòria, la Direcció 
Gerència de l’Institut Català de la Salut, 
 
RESOL 
 
Primer.- Fer pública la llista de persones admeses i excloses de participar en la 
convocatòria de 15 de juny de 2020 per la provisió d’un lloc de comandament de supervisió 
d’infermeria de l’Hospital de Viladecans corresponent a la Gerència Territorial Metropolitana 
Sud de l’ICS, d’acord amb la relació que figura com annex a la present resolució. 
 
Segon.- D’acord amb el punt 2 de la convocatòria, el personal presentat que no gaudeix de 
la condició de personal estatutari fix, es tindrà en compte en una segona fase del procés de 
selecció, cas que quedi deserta la convocatòria per manca de candidat idoni amb la 
condició de personal fix. Atesa la manca d’aspirants a la Fase I, s’ofereix la vacant a la 
Fase II  de la convocatòria. 
 
Tercer.- La publicació d’aquesta Diligència substitueix la notificació als interessats, de 
conformitat amb el que estableix l’article 45.b de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i del que estableix l’article 
58.c de la Llei 20/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Les persones aspirants podran interposar les reclamacions que considerin oportunes, 
davant la Direcció de Persones i Organització de l’Hospital de Viladecans, fins el 4 d’agost 
de 2020. 
 
Viladecans, 20 de juliol de 2020 

 
Meritxell Herreros López 
Directora de Persones i Organització 
Hospital de Viladecans 
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ANNEX 
 
FASE I 
 

Convocatòria per a la provisió d’un lloc de comandament de supervisió d’infermeria de 
l’Hospital de Viladecans 

RELACIÓ DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES   PRIMERA FASE.  
 

 DESERTA 
 
 
FASE II 
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ADMESOS 
 

COGNOMS I NOM 

APARICIO VIADÉ, Carla 

CAMARA CUADRADO, Miriam 

DE TORO VALDIVIA, Yolanda 

ESTEVES BIANCHESSI, Federico Nicolás 

FERNANDEZ DE ARAMBUR ABAD, Alejandro 

FORNELLS VILOCA, Mireia 

GARCIA LOPEZ, Bárbara del Pilar 

GARCIA TORRES, Antonia 

MAESTRE BENAT, Lidia 

MIRALLES LANERO, Marta 

MONTES NAVARRO, Mª Dolores 

MURILLO ROMERO, Alba 

RAYO LUNAR, Felipe 

REYES MORENTE, Alberto 

RICO MONTERRUBIO, Ana 
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ADMESOS 
 

COGNOMS I NOM 

ROMERO PASTOR, Mónica 

ROSA TAPIA, Manuel 

SAN MIGUEL DOMINGUEZ , Yolanda 

TORRES GRANDE, M. Elena 
 
 
 
 
 
 
 

KOLODZIEJ, Zanneta Anna No compleix requisit nacionalitat 

UKU, Florenc No compleix requisit nacionalitat 
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EXCLOSOS 
 

COGNOMS I NOM MOTIU D’EXCLUSIÓ 


