
 

  
Pl. Francesc Layret, s/n 

08290 Cerdanyola del Vallès 
Barcelona 

Telèfon 93 580 88 88 
Fax 93 580 16 20 

www.cerdanyola.cat 
 

     

 

ACORD DE LA DE JUNTA DE VALORACIÓ PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE 

TREBALL CAP DE SERVEI D’ESPAI PUBLIC PEL SISTEMA DE LLIURE 

DESIGNACIÓ (PLLT01-2021).  (DOGC NÚM. 8456-13/7/2021). 

 

 

Patrícia Serrano Garcia, en qualitat de secretària de la Junta de Valoració per a la provisió del 

lloc de treball de cap de Servei d’Espais Públics, CERTIFICA: 

 

1. Que en data 23/11/2021 s’han reunit, telemàticament, els membres de la Comissió 

d’Avaluació (en endavant Comissió) designats per la provisió del lloc de treball de cap 

de servei d’Espais Públics.   

 

2. Que el president del Comissió, senyor Santiago Costa Arranz, ha manifestat que per 

causes sobrevingudes de caràcter personal no podrà ser present a l’Ajuntament  el dia 

26 de novembre de 2021, data assenyalada per la realització de la prova que havien de 

realitzar les dues persones admeses al procés de provisió. 

 

3. Que la senyora Maria Raña Calviño, designada com a membre vocal de la Comissió 

ha manifestat que per causes sobrevingudes de caràcter laboral no podrà ser present el 

dia 26 de novembre de 2021, data prevista per a la realització de la prova de provisió. 

 

4. Que les senyores Carmen Fernández Aranda i Inmaculada Viera Hernández, 

designades com a presidenta i vocal suplent respectivament, han manifestat mitjançant 

correu electrònic la impossibilitat de formar part de la Comissió en aquesta data 

 

Per tot això, tenint en compte la impossibilitat de constituir la Comissió amb quòrum 

suficient, la Comissió de Valoració en la reunió de data 23 de novembre de 2021 ha 

ACORDAT. 

 

1. SUSPENDRE la convocatòria per a la realització de la prova prevista a la base 

cinquena de la convocatòria PLLT -2021 el proper dia 26 de novembre de 2021. 

2. DETERMINAR  com a nova data per a la realització de la prova prevista, el dia 17 de 

desembre de 2021. 

3. CONVOCAR les persones candidates el dia 17 de desembre de 2021 a les 10.00 h. 

del matí en la sala de formació de RRHH de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

per a la realització de la prova. 

4. CONVOCAR els membres de la comissió de valoració el proper 17 de desembre a les 

2021 A LES 9:00 en la sala de formació de RRHH de l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès. 

5. PUBLICAR aquest Acord al tauler d’edictes electrònic i a la web municipal. 

 

 

I perquè així consti signo aquest certificat 

 

 

 

 

Patrícia Serrano Garcia 

http://www.cerdanyola.cat/
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