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ANUNCI RESULTATS VALORACIÓ – PROCÉS SELECTIU D’ESTABILITZACIÓ PLAÇA 

FUNCIONARI DE CARRERA, ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA TÈCNICA, 

TÈCNICS/QUES SUPERIORS, SUBGRUP A1 - TÈCNIC DE SUPORT JURÍDIC - 

En data del dia 14 de febrer de 2023, s’han reunit els membres del tribunal de selecció que han dut a 

terme la valoració de mèrits en la fase de concurs, del procés selectiu d’una plaça de funcionari de 

carrera, escala administració general, subgrup A1 i adscripció al lloc de treball de tècnic/a de suport 

jurídic, i per unanimitat s’ha resolt: 

PRIMER: Fer públic el resultat de la valoració de mèrits, per a general coneixement, que aboca els 

següents resultats: 

    

SERVEIS PRESTATS (MÀX. 60 
PUNTS) 

FORMACIÓ (MÀX. 40 PUNTS) a 0,10 punts per hora 
acreditada  

  
REGISTRE 
ENTRADA 

NOM I 
COGNOMS 

NIF 
ANONIM 

SERVEIS 

PRESTATS AJ 
VILADECAVALLS 

SERVEIS 
PRESTATS 

ALTRES 
AAPP 

RELACIONADES 

AMB EL LLOC DE 
TREBALL 

ALTRES 
TITULACIONS 

CERTIFICATS 
COMPETENCIES 

ACTIC O 
EQUIVALENTS 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 
MERITS 

1 E2022012063 

LAURA 
VALENZUELA 
CANO ***1356** 60,00 0,00 40,00 0,00 0,50 100,00 

 

SEGON: Elevar a l’alcaldia la proposta de nomenament com a funcionària de carrera a la senyora Laura 

Valenzuela Cano, amb NIF anonimitzat núm.: ***1356**, per ocupar en propietat una plaça de la 

plantilla de funcionaris, escala administració general, subsescala tècnica, tècnics/es superiors, i 

adscripció al lloc de treball de Tècnic/a de suport jurídic de l’Ajuntament de Viladecavalls. 

TERCER: Procedir a la inserció d’aquesta resolució al web municipal, la qual cosa substitueix la 
notificació personal als/a les interessats/ades, d’acord amb allò regulat a l’article 45.1 b) de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 
 
La Secretària del procés de selecció,     
Jessica Cano del Pozo       
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