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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 2020/4492
REFERENT AL PROCÉS SELECTIU P02/2019 D' AGENT DE POLICIA LOCAL,
CP1-AGENT/LLIU, PER A LA PROVISIÓ D´ONZE PLACES D' AGENT PER
TORN LLIURE A L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS (EXP.
209/2019/0000001)
Antecedents,
1. En data 20 d’octubre de 2020 s’aprova la resolució número 2020/4492 de la Regidora
delegada de Recursos Humans referent a la resolució del procés selectiu de en les proves
selectives P02/2019 d'Agent de Policia Local, CP1-AGENT/LLIU, per a la provisió d´ onze
places d'Agent per torn lliure a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (exp.
209/2019/0000001).
2. S’ha observat una errada de transcripció, per la qual cosa, es fa necessari modificar el
redactat de la proposta.
Fonaments de dret,
1. L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, diu que:
1. Les administracions públiques poden revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de
prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que aquesta revocació no
constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrària al principi
d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic.
2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o
a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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, per resolució d'alcaldia núm. 3801 de data 2 de setembre de 2020 i per resolució
d'alcaldia núm. 4063 de data 25 de setembre de 2020,
RESOLC
Primer. RECTIFICAR l'error material produït en el requisit següent:
On diu:
Segon. NOMENAR a les persones que es relacionen com a funcionari/es de carrera en
practiques, fins a la superació del curs selectiu a realitzar a d’Institut de seguretat publica de
Catalunya i amb efectes del dia 2 de novembre de 2020, per a cobrir 4 places d’agent per
torn lliure de la convocatòria PO2/2019 d’agent de Policia local, CP1-AGENT/LLIU.
NOM
ORTUÑO URRUTIA M ALEJANDRA

Lloc
Policia Local

Escala
AG

Tipus personal
F

Grup
C2
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NAVARRO MILLAN DANIEL
ROVIRA ROVIRA BENET
FERNANDEZ GARDUÑO, ALBERT

Policia Local
Policia Local
Policia Local

AG
AG

F
F
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Ha de dir:
Segon. NOMENAR a les persones que es relacionen com a funcionari/es de carrera en
practiques, fins a la superació del curs selectiu a realitzar a d’Institut de seguretat publica de
Catalunya i amb efectes del dia 2 de novembre de 2020, per a cobrir 4 places d’agent per
torn lliure de la convocatòria PO2/2019 d’agent de Policia local, CP1-AGENT/LLIU.
NOM
ORTUÑO URRUTIA M ALEJANDRA
NAVARRO MILLAN DANIEL
ROVIRA ROVIRA BENET
FERNANDEZ GARDUÑO, ALBERT

Lloc
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local

Escala
AG
AG
AG
AG

Tipus personal
F
F
F
F

Grup
C2
C2
C2
C2

Segon COMUNICAR aquesta resolució al Comitè d'Empresa, a la Junta de personal, i al
Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Tercer PUBLICAR aquesta resolució al BOP, al Tauler d’edictes de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès i en (www.cerdanyola.cat).

La regidora delegada de Recursos Humans
Josefa Rivera Dueñas

