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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 17 d'abril de
2020 en ús de les facultats que li han estat delegades, adoptà l'acord següent:
"RESOLUCIÓ

DEL PROCÉS SELECTIU DEL CONCURS DE MÈRITS PER A
OCUPAR MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE LLIURE DESIGNACIÓ D'UN
LLOC DE TREBALL DE SECRETÀRIA D'ALCALDIA, ADSCRIT A L'ÀREA
D'ALCALDIA
En data 11 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local adopta l’acord d’aprovació de les
bases i convocatòria per al concurs de mèrits per a ocupar mitjançant el procediment de
lliure designació d'un lloc de treball de secretaria d'alcaldia, adscrit a l'àrea d'Alcaldia
En data de 11 de desembre de 2019, la Junta d’avaluació designada en el procés, per a
ocupar mitjançant el procediment de lliure designació d'un lloc de treball de secretaria
d'alcaldia, adscrit a l'àrea d'Alcaldia fa proposta a la seva acta de reunió en favor de l’aspirant
senyora Maria de la Vega Navarro Castro, per ocupar l’esmenta’t lloc. S’annexa a l’expedient
l’acta recollida per la Junta d’avaluació de data 11 de desembre de 2019, a la qual figura el
resultat del procés de valoració de mèrits de l'aspirant.
Atesos els articles 110 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament al servei de les entitats locals, que regeixen la provisió de llocs de treball i carrera
administrativa.
Ateses les previsions del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Atès que l'art 18 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, determina que la promoció interna es
realitzarà mitjançant processos selectius que garanteixin el compliment dels principis
d'igualtat, mèrit i capacitat i els contemplats a l'art. 55.2 del mateix precepte.
No s’aprova la despesa, ja que aquesta despesa anirà imputada a les diferents aplicacions del
capítol I del pressupost 2020, realitzant-se el pagament conjuntament amb l'expedient de la
nòmina mensual.
De conformitat amb la resolució d’Alcaldia núm. 2.642 de data 15 de juny de 2019,
modificada per resolució d'Alcaldia núm. 3829 de data 1 d'octubre de 2019, de delegació de
l’exercici de les atribucions d’alcaldia en la Junta de Govern Local i en determinats regidors i
regidores, la Junta de Govern Local
ACORDA
Primer. RESOLDRE la convocatòria del procés selectiu per a ocupar mitjançant el
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procediment de lliure designació d'un lloc de treball de secretària d'alcaldia, adscrit a l'àrea
d'Alcaldia, designant per ocupar-lo a la senyora Maria de la Vega Navarro Castro, per haver
superat el procés del concurs convocat, segons acta de la Junta d’avaluació de data 11 de
desembre de 2019.
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a la senyora Maria de la Vega Navarro Castro
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Tercer. COMUNICAR aquesta resolució a la Junta de Personal, Comitè d’Empresa i al
Servei de Prevenció i Riscos Laborals."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor regidor delegat de Secretaria de
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
El Regidor delegat de Secretaria,

Aurora Corral García

Víctor Francos Díaz

