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DILIGÈNCIA de la convocatòria de selecció d’un/a tècnic/a de comunicació per 
l’hospital de Viladecans de la Gerència Territorial Metropolitana Sud 
 
 
 
D’acord amb allò que estableix la convocatòria de referència, s’acorda donar publicitat del 
següent: 
 
1. Publicar la llista provisional de persones admeses i excloses del procés relacionades a 

l’annex I. 
 

2.  Les persones aspirants podran interposar davant la Direcció de Persones i 
Organització  d l’Hospital de Viladecans, situat a l’Avinguda de Gavà 38, 08840 de 
Viladecans, les reclamacions que considerin oportunes durant el període del 29 de 
gener al 8 de febrer de 2019. 

 
 
 
 
 
 
Viladecans, 28 de gener de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcció de Persones i Organització 
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Annex I - Persones Admeses i excloses  
 
Admesos 
 

Laura García Gimeno  

Bernat Gisbert Riba 

Gemma Llop 
Cristina Lloret Coll 

Jordi Morató Bullido 
Marta Navarro Miró  

 
 
Exclosos 
 

NOM I COGNOMS MOTIU D’EXCLUSIÓ 

Andrés Abáigar  
 

No compleix requisit de formació de postgrau en 
l’àmbit de la comunicació o màrqueting  
No compleix requisit d’experiència de dos anys dins 
dels últims 5 anys, en el desenvolupament de les 
funcions descrites en un departament de 
comunicació d’una institució pública o privada.  
No inscrit en borsa 

Laura Bertran   No compleix requisit de formació de postgrau en 
l’àmbit de la comunicació o màrqueting  
No compleix requisit d’experiència de dos anys dins 
dels últims 5 anys, en el desenvolupament de les 
funcions descrites en un departament de 
comunicació d’una institució pública o privada.  
No inscrit en borsa 

Mª Angeles Blanquer Blanquer 
 

No compleix requisit d’experiència de dos anys dins 
dels últims 5 anys, en el desenvolupament de les 
funcions descrites en un departament de 
comunicació d’una institució pública o privada.  

Mª José Egea Martínez 
 

 

No compleix requisit de formació de postgrau en 
l’àmbit de la comunicació o màrqueting  
No inscrit en borsa 

Joan Gonzàlez Monforte 
 

No compleix requisit de formació de postgrau en 
l’àmbit de la comunicació o màrqueting  
No compleix requisit d’experiència de dos anys dins 
dels últims 5 anys, en el desenvolupament de les 
funcions descrites en un departament de 
comunicació d’una institució pública o privada.  

Xavier Mirabent Rodríguez 
 

No compleix requisit de formació de postgrau en 
l’àmbit de la comunicació o màrqueting  
No compleix requisit d’experiència de dos anys dins 
dels últims 5 anys, en el desenvolupament de les 
funcions descrites en un departament de 
comunicació d’una institució pública o privada.  
No inscrit en borsa 

Mª Jesús Mirón Romero No compleix requisit de formació de postgrau en 
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 l’àmbit de la comunicació o màrqueting  
No inscrit en borsa en la categoria objecte de la 
convocatòria 

Àstrid Monells Costán 
 

No inscrit en borsa en la categoria i àmbit objecte de 
la convocatòria 

Felipe Pérez Rodríguez 
 

No compleix requisit de formació de postgrau en 
l’àmbit de la comunicació o màrqueting  
No compleix requisit d’experiència de dos anys dins 
dels últims 5 anys, en el desenvolupament de les 
funcions descrites en un departament de 
comunicació d’una institució pública o privada 

 
 
 


