
 
 

José Augusto García Navarro amb DNI 05651533L com Apoderat de l’entitat 

Fundacio S21 del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya 

RESOL: 

Adjudicar els nou llocs de treball de Treballador/a Familiar per al Centre de 

Servei d’Atenció Domiciliària de Santa Coloma de Gramenet de la Fundació S21 

(9 llocs taxa de reposició extraordinària) 

 que ha estat objecte de concurs de mèrits a les següents persones: 

• Fatima Alaziz Belkaid -  amb DNI XXX2974XX- pel lloc de treball convocat 

2021-STCO-TF-01-TRE 

• Sonia Castaño Marzo - amb DNI XXX9691XX - pel lloc de treball convocat 

2021-STCO-TF-02-TRE 

• Francisca Gómez Morales - amb DNI XXX8130XX - pel lloc de treball 

convocat 2021-STCO-TF-03-TRE 

• Manuela Gonzalvez Ortega - amb DNI XXX1881XX - pel lloc de treball 

convocat 2021-STCO-TF-04-TRE 

• MªCinta Martinez Montoliu - amb DNI XXX1893XX - pel lloc de treball 

convocat 2021-STCO-TF-05-TRE 

• Tania Mendez Castro - amb DNI XXX2715XX - pel lloc de treball convocat 

2021-STCO-TF-06-TRE 

• Margarita Roca Marín  - amb DNI XXX2108XX - pel lloc de treball convocat 

2021-STCO-TF-07-TRE 

• Svetlana Vasilevska - amb DNI XXX8077XX - pel lloc de treball convocat 

2021-STCO-TF-08-TRE 

• Mari Carmen Viñe Ortiz - amb DNI XXX6435XX - pel lloc de treball 

convocat 2021-STCO-TF-09-TRE 

José Augusto García Navarro 

 

 

 

Apoderat 

Fundacio S21 del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya 

 

Barcelona, 12 de maig de 2022 

Segons les recomanacions de l’APDCAT les publicacions que incloguin els números de DNI/NIE s’han de 

fer de manera que no aparegui la xifra sencera, és per aquest motiu que a l'adjudicació provisional de les 

places s'indiquen les xifres 4ª, 5ª, 6ª i 7ª  del DNI/NIE  

Segons l’apartat 5 b) de les bases, l’aspirant haurà de superar un examen mèdic com a condició prèvia a la 

formalització del contracte. En el cas que el resultat sigui no adequat/no apte per al normal exercici de les 

seves funcions, no es podrà adjudicar el lloc de treball al/a la candidat/a. 

Contra aquesta resolució les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’esmentat òrgan, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, o, 
directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la seva publicació o 
notificació. 


		2022-05-12T09:29:00+0200
	05651533L JOSE AUGUSTO GARCIA (R: G63122626)




