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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS
SELECTIU NP08/2019 PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL NO
PERMANENT D’OFICIAL ENLLUMENAT (EXP. 390/2019/0000006)
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria per a la
selecció de personal laboral no permanent NP08/2019 – Oficial Enllumenat d'acord amb les
bases específiques aprovades per resolució de la Regidora delegada de Recursos Humans, de
data 10 de novembre de 2019 amb núm. 2019/4629 i publicada en el DOGC núm. 8014 de 2
de desembre de 2019.
Examinada la documentació presentada per les persones aspirants i d'acord amb el que
disposen les bases d'aquesta convocatòria.
Ateses les atribucions que m'han estat delegades per resolució d'alcaldia núm. 2642, de data
15 de juny de 2019, modificada per resolució d'alcaldia núm. 3829 de data 1 d'octubre de
2019,
RESOLC
Primer. DECLARAR admeses les persones aspirants següents:
NOM
Cariño Pugliese, Juan Manuel
Dato Ortiz, Antotnio
Reyes Lanau, Carlos
Torrado Vázquez, Manuel

CATALÀ
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt

Es concedeix un termini de 10 dies hàbils per subsanacions i possibles reclamacions, d’acord
amb els articles 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, a partir d’aquesta publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà elevada a
definitiva. Si es presenten reclamacions, es resoldran dins dels 30 dies següents a la
finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que
s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. Contra aquestes
desestimacions es podrà interposar recurs contenciós administratiu., així mateix s'exposaran
al taulell d'edictes i es publicaran a la Web municipal. Les persones que no esmenin els
defectes indicats seran considerats definitivament exclosos.
Segon. CONVOCAR les persones aspirants admeses per al començament del procés selectiu,
a) fase d’oposició, que tindrà lloc el 3 de febrer de 2020 a les 10.00h a la Sala de recursos
Humans de l’Ajuntament de Cerdanyola, C. Santa Marcel.lina, núm 1, on es realitzarà
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l’exercici teòric. L’exercici pràctic es realitzarà seguidament a les dependències de la Brigada
municipal, C. Camp, 56.
Tercer. PUBLICAR les llistes de persones admeses i excloses al tauler d’edictes electrònic
de la corporació i donar difusió a la web municipal, http://www.cerdanyola.cat.
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La regidora delegada de Recursos Humans

Gloria Maria Urbano Jiménez

