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ANUNCI 
 
 
Llista persones admeses i excloses, nomenament dels membres de l’òrgan de selecció i 
data d’inici del procés. 
 
Mitjançant Decret d’alcaldia número 3586/2021, d’1 d’octubre, s’adopta l’acord, la part 
resolutiva del qual  copiada literalment diu com segueix: 
 
Primer.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses per participar en la 
selecció d’un/a Tècnic/a Superior de Promoció Econòmica, en els termes següents: 

 
PERSONES ADMESES: 
 

Núm. 
ordre 

COGNOMS I NOM NIF/NIE 

1 ASENSIO MAÑE, MONTSERRAT ***5814** 

2 BASTARDAS FORTUNY, JOSEP  MARIA ***2297** 

3 BENAS VILANOVA, ADRIANA ***1719** 

4 BLANCO SIERRA, MA JOSE ***2912** 

5 CATOT RUEDA, JOSEP MARIA ***2213** 

6 CUEVAS JUSTICIA, ALEJANDRO ***6104** 

7 FERNANDEZ GARCIA-PRIETO, MONTSERRAT ***2732** 

8 HERENCIAS LOPEZ, ANA BELEN ***7464** 

9 IBAÑEZ MARQUEZ, ELENA ***4960** 

10 MACHO RESALT, SANDRA ***9955** 

11 MARTIN SEGALA, MARIA ROSA ***8626** 

12 MARTINEZ GARCIA, GERARD ***3738** 

13 MASSO VENTURA, CLAUDIA ***1920** 

14 MORENO BORREGO, MARIA ***7217** 

15 PIEDRA ROSADO, ANA CELIA ***5042** 

16 PUIG SOLA, GLORIA ***0477** 

17 REDONDO MARTINEZ, CRISTINA ***8665** 

18 REIG MORAGAS, ISAURA ***7972** 

19 RUBIRALTA ALVAREZ, MARIA ***6558** 

20 SALA SEGURA, PATRICIA ***9319** 

21 SALVADOR MARTINEZ, ESTHER ***7791** 
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22 SALVATIERRA GRANDE, JOSE ANGEL ***7126** 

23 SAMON GUASCH, ESTHER ***8079** 

24 SANCHEZ OLIVA, DAVID ***2574** 

25 SANCHEZ ROMERO, JOSE LUIS ***9484** 

26 SOTO PERALTA, ANNA ***3736** 

27 TORRENS CSONKA, CARLOTA ***0760** 

28 VIDIELLA LLUCH, VICTOR ***3539** 

29 VILALTA NOVIALS, PAU ALBERT ***7574** 

30 VIÑALS GANGOLELLS, ALBERT ***5926** 

31 ZAGUIRRE CANTON, ALICIA ***8446** 

 
 
PERSONES EXCLOSES; 
 
No n’hi ha cap. 

D’acord amb allò que preveuen les bases en el seu apartat 4.1.k) “ (....) Amb la presentació de 
la instància la persona declara que reuneix totes les condicions i requisits de participació 
establerts en aquestes bases i que coneix que, en cas de no poder presentar algun dels 
documents que se li puguin requerir, serà eliminada del procés”. 
 
L’aspirant que consti a la llista de persones admeses que no hagi fet el pagament de la taxa o 
no n’hagi justificat l’exempció serà requerit per realitzar el pagament. 
 
Segon.- Aprovar la llista de persones aspirants admeses que no estan exemptes de realitzar la 
prova de català prevista a l’apartat 8.1 de les bases: 
 

COGNOMS I NOM NIF/NIE 

BENAS VILANOVA, ADRIANA ***1719** 

PIEDRA ROSADO, ANA CELIA ***5042** 

SALA SEGURA, PATRICIA ***9319** 

SANCHEZ ROMERO, JOSE LUIS ***9484** 

SOTO PERALTA, ANNA ***3736** 

 

Tercer.- Nomenar els membres de l’òrgan de selecció amb la composició següent: 

Presidència: 
 

- Olga Galan Requena – Tècnica superior del Servei d’Atenció a les Persones i 
Estratègia Organitzativa (titular) 

- Isabel Beltrán Muñoz, Lletrada dels Serveis Jurídics Municipals (suplent) 
 
Vocalies: 
 

- Anna Alvarez Jurado – Directora de l’Àmbit de Promoció Econòmica, Ocupació, 
Empresa, Formació i Comerç (titular) 

⁻ Pilar Gibert Gerez – Directora de l’Àmbit de Contractació i Compres (suplent) 
- Alexandra-Elisabet Soto Martí – Ajuntament de Terrassa (titular) 
- Ernest Urrutia Fuentes – Ajuntament de Terrassa (vocal) 
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Secretaria: 
 

⁻ Maria Lluïsa Colomé Oncins, auxiliar administrativa del Servei d’Atenció a les Persones 
i Estratègia Organitzativa (titular) 

⁻ Susana De Soto May, auxiliar administrativa del Servei d’Atenció a les Persones i 
Estratègia Organitzativa (suplent) 
 

Quart.- Atorgar el termini previst a l’apartat 6.2 de les bases específiques de 10 dies hàbils, 
comptats a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional al tauler d’anuncis 
municipals, a la pàgina web municipal (www.santcugat.cat), per formular davant de l’Alcaldia 
les reclamacions que creguin oportunes 

Cinquè.- Disposar que en cas que no hi hagin al·legacions en el termini de 10 dies hàbils a 
comptar a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest Decret, ens els termes previstos 
a l’apartat anterior, aquesta llista provisional esdevindrà definitiva, sense que calgui dur a terme 
cap altre acte o acord. 

Sisè.- Establir que els membres de l’òrgan de selecció s’han d’abstenir i els aspirants les 
poden recusar si incorren en algun dels supòsits previstos a l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En cas que algun dels membres de l’òrgan de selecció incorri en qualsevol de les 
circumstàncies assenyalades en l’article esmentat s’abstindrà de participar en el procés selectiu 
i ho comunicarà al president  de l’òrgan que resoldrà el que sigui procedent. 
 
Els aspirants poden promoure la recusació dels membres de l’òrgan selectiu en qualsevol 
moment del procés selectiu, de conformitat amb el que disposa l’article 24 de la Llei abans 
esmentada. 
 
Setè.- Convocar els membres de l’òrgan de selecció per la seva constitució segons el següent 
detall: 

Data: 18 d’octubre de 2021 
Hora: 9:00 hores del matí 
Lloc: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Sala Rossinyol) 
 

Vuitè.- Facultar l’òrgan selectiu per modificar,  si s’escau, les dates de les convocatòries. 
 
Novè.- Publicar aquesta resolució, juntament amb la llista completa de les persones admeses i 
excloses en el procés al taulell d’anuncis, a la pàgina web municipal i informar als membres de 
l’òrgan de selecció. 

 
 
Per a les persones aspirants que han resultat excloses i contra l’acte pel qual es declara les 

persones aspirants no exemptes de realitzar la prova de català, aquest acte és un acte de 

tràmit qualificat, per la qual cosa aquesta resolució no esgota la via administrativa. No obstant, 

al tractar-se d’un acte tràmit que decideix sobre el fons de l’assumpte, podeu interposar recurs 

de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia 

següent al de la notificació o, si escau, publicació d’aquesta resolució, de conformitat amb el 

que disposa l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. 
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En la resta de casos, aquest acte és un acte administratiu no definitiu en via administrativa, per 

tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercitar qualsevol que 

estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si es vol 

impugnar aquest acte caldrà fer-ho dins el procediment que se segueix contra l’acte definitiu 

que posa fi a aquest procés selectiu. 

 

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient. 
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