
Exp.: X2022004460

ANUNCI

Per tal d’acomplir el que s’estableix a les bases generals i especifiques reguladores
dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla que han de
regir  l’estabilització  de  l’ocupació  temporal,  mitjançant  el  sistema  selectiu
excepcional de concurs de mèrits per a les places de la plantilla grup A, subgrup A1
de  personal  funcionaris  de  carrera,  una  de  funcionari  A1,  escala  administració
general, subescala tècnica, tècnics/ques superiors (plaça reservada a persones amb
discapacitat) i un altre, de funcionari A1, escala administració especial, subescala
tècnica, tècnics superiors de l’Ajuntament de Viladecavalls aprovades, per acord de
la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària número JGL20220000, de
data  17  de  novembre  de  2022,  i  la  seva  convocatòria,  es  fa  públic  el  decret
2023DECR000156, de 2 de febrer de 2023 i que en la seva part resolutiva és del
següent tenor literal:

“RESOLC

PRIMER: Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses corresponents
a les següents sol·licituds presentades, en relació a 2 places convocades, una de
funcionari  A1,  Escala  Administració  General,  subescala  tècnica,  tècnics/ques
superiors (plaça reservada a persones amb discapacitat) i un altre, de funcionari A1,
Escala Administració Especial, subescala tècnica, tècnics superiors:

Persones admeses

 RE NOM I COGNOMS
NIF 
ANONIMITZAT

NIVELL 
CATALÀ

1 E2022012063
LAURA VALENZUELA 
CANO ***1356** EXEMPT/A

2 E2022012116
HELENA TORRES 
GRAU ***9619** EXEMPT/A

3 E2022013022/E2023000095
SARAY CORDON 
MATEOS ***8790** EXEMPT/A

SEGON:  Aquesta  llista  provisional  de  persones  aspirants  admeses  es  considerà
automàticament elevada a definitiva per no haver-hi persones aspirants excloses,
d’acord amb la base reguladora 11.1 del processos selectius.
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TERCER: Atorgar d’acord amb el que es regula a les bases generals reguladores, un
termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació del
present decret en la web municipal, per a esmenes i possibles reclamacions.

QUART: Nomenar els membres del tribunal de selecció per les places de funcionaris
de carrera, en concret per al lloc d’adscripció de tècnic/a de suport jurídic, amb la
següent composició: 

 President: Sr. Jordi Pino Pruna, secretari de l’Ajuntament de Viladecavalls
 Suplent:  Xavier  Bellot  Navascués,  arquitecte  municipal  de l’Ajuntament de

Viladecavalls

 Vocal Titular: Sra. Marta Cuesta Gracía, a proposta de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.

 Suplent:  Sr.  M.  Pilar  Plaza  Serrano,  a  proposta  de  l’Escola  d’Administració
Pública de Catalunya.

 Vocal Titular: Sra. Núria Mayoral Marimon, cap de servei de Planificació i Bon
govern de l’Ajuntament d’Esparraguera.

 Suplent:  Sra.  Vanessa  Fuentes  Otero,  cap  de  servei  de  secretaria  de
l’Ajuntament d’Esparraguera.

 Vocal  Titular:  Sra.  Gloria  Isabel  Conde Rodríguez de l’àrea d’urbanisme de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés.

 Suplent:  Sr.  Albert  Vilajoana  Español  de  l’àrea  de  serveis  econòmics  de
l’Ajuntament de Sallent.

 Vocal Titular:  Sra.  Veronica  Arasa  Gallego,  secretària  accidental  de
l’Ajuntament d’Amposta.

 Suplent:  Sra.  Esther  Valls  Gallinat,  tècnica  de  gestió  de  projectes  de
l’Ajuntament de Terrassa.

 Secretària del Tribunal: Sra. Jessica Cano del Pozo, cap de recursos humans de
l’Ajuntament de Viladecavalls.
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 Suplent:  Sra.  Núria  Torras  Badell,  tècnica  de  cultura  de  l’Ajuntament  de
Viladecavalls.

CINQUÈ: Nomenar els membres del tribunal de selecció per les places de funcionaris
de carrera, en concret el lloc d’adscripció d’arquitecte municipal, amb la següent
composició: 

 President: Sr. Jordi Pino Pruna, secretari de l’Ajuntament de Viladecavalls
 Suplent: Sr. Xavier Bellot Navascués, arquitecte municipal de l’Ajuntament de

Viladecavalls

 Vocal  Titular:  Sra.  Gloria  Isabel  Conde  Rodríguez,  a  proposta  de  l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya.

 Suplent:  Sr.  Adela  Padrosa  Payeras,  a  proposta de  l’Escola  d’Administració
Pública de Catalunya.

 Vocal Titular: Sra. Núria Mayoral Marimon, cap de servei de Planificació i Bon
govern de l’Ajuntament d’Esparraguera.

 Suplent:  Sra.  Vanessa  Fuentes  Otero,  cap  de  servei  de  secretaria  de
l’Ajuntament d’Esparraguera.

 Vocal  Titular:  Sra.  Esther  Valls  Gallinat,  tècnica  de  gestió  de  projectes  de
l’Ajuntament de Terrassa.

 Suplent: Sra. Veronica Arasa Gallego, secretària accidental de l’Ajuntament
d’Amposta.  

 Vocal Titular: Sra. Silvia Ribas Margarit, cap de contractació de l’Ajuntament
de Sant Joan Despí.

 Suplent:  Sr.  Albert  Vilajoana  Español  de  l’àrea  de  serveis  econòmics  de
l’Ajuntament de Sallent. 

 Secretària del Tribunal: Sra. Jessica Cano del Pozo, cap de recursos humans de
l’Ajuntament de Viladecavalls.

 Suplent:  Sra.  Núria  Torras  Badell,  tècnica  de  cultura  de  l’Ajuntament  de
Viladecavalls.
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SISÈ: Convocar els membres designats del Tribunal de selecció per a la seva
constitució i l’inici del procés selectiu, el proper dia 14 de febrer de 2023 a les
09:00 hores a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Viladecavalls, c/ Antoni Soler i
Hospital, 7-9.

SETÈ: Disposar de la publicació del present decret al web municipal.

VUITÈ:  Informar  a  les  persones  aspirants  que  la  publicació  d’aquesta  resolució
substitueix la notificació personal als/les interessades, de conformitat amb el que
estableix  l’article  45.1.b)  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques”.

Ho mana i signa l’alcaldessa en el lloc i la data que figura a l’encapçalament.

L’alcaldessa

Francesca Berenguer Priego
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