
CERDANYOLA PROMOCIONS MUNICIPALS, SLU
Plaça Francesc Layret s/n
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS

PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PER A LA PROVISIÓ DEL  LLOC DE
TREBALL  DE  GERENT  DE  LA  SOCIETAT  MUNICIPAL  «CERDANY OLA
PROMOCIONS MUNICIPALS, SLU, mitjà propi»

ANUNCI

RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

Una  vegada  conclòs  el  termini  de  formulació  d'al·legacions  a  la  relació
provisional de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a proveir el
lloc de treball de gerent de la societat «Cerdanyola Promocions Municipals, SLU,
mitjà propi», s'han presentat les següents:

DNI (parcial)
PERSONA ASPIRANT

ENTRADA
núm/data

AL·LEGACIONS

339282??S E-2020-35174
18/12/2020

Disposa  de   titulació  de  Grau  d'Enginyer  Civil  i  acredita
experiència  en  gestió  en  la  societat  municipal  (TMB)
Transports Metropolitans de Barcelona

466412??B E-2020-35168
17/12/2020

Va presentar la memòria annexa a la instància E-2020-33737
de 07/12/2020 09:35:00

468023??C E-2020-35370
21/12/2020

La Diplomatura en Ciències Empresarials correspon al nivell
de Grau

Es resolen les al·legacions presentades en el sentit següent:

Primer.  DESESTIMAR  l'al·legació  efectuada  per  la  persona  amb  DNI  núm.
339282??S,  atès  que  no  acredita  gestió  en  societats  municipals  en  el  sentit
establert  a  les  Bases de la  convocatòria.  No s'acrediten documentalment  les
funcions realitzades a TMB, que únicament consten al currículum i aquestes es
relacionen no amb la gestió societària,  entesa com a alta direcció,  sinó amb
funcions d'enginyeria. A més a més, a la l'informe de vida laboral aportat s'indica
que el grup de cotització en la seguretat social referent a la prestació de serveis
en «Transports de Barcelona, SA» és el 2, que correspon a enginyers tècnics,
perits i ajudants titulats, quan el grup de cotització que correspon a enginyers,
llicenciats i personal d'alta direcció és l'1. «Transports de Barcelona, SA», on la
persona aspirant  presta  els  seus  serveis,  és una societat  metropolitana,  que
gestiona la xarxa d'autobusos per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
La  finalitat  de  la  prevenció  de  les  Bases  sobre  la  possibilitat  d'accedir  a  la
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gerència de la societat amb qualsevol altra titulació (s'ha d'entendre superior)
però amb experiència en gestió de societats municipals, entesa com a direcció
dels afers de la societat, és no impedir la possible incorporació a la societat de
persones amb experiència professional en tasques equivalents, encara que la
titulació no sigui la més ajustada a les funcions a desenvolupar. L'experiència
que  indica  en  el  currículum  no  té  relació  amb  l'àmbit  material  de  gestió
«Cerdanyola Promocions Municipals, SLU», ni amb els encàrrecs de gestió que li
pot assignar l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ni comprenen, ni que siguin
essencialment, les funcions assignades a la gerència de la societat convocant.
En conseqüència, l'experiència en la societat «Transports de Barcelona, SA» no
es pot considerar equivalent a aquella que requereixen les Bases en l'apartat de
titulació específica per accedir al lloc de treball convocat.

Segon.  ESTIMAR l'al·legació  efectuades  per  la  persona  amb  DNI  núm.
466412??B I  RECTIFICAR l'error  material  comès en la relació  provisional  de
persones admeses i excloses, atès que, efectivament, va presentar la memòria
en temps, però no es va tenir  en compte per un error  en la  remissió  de les
entrades  des del  registre  general  de  l'Ajuntament  a  la  societat  municipal,  en
haver-la presentat separadament de la documentació que es va tenir en compte
en l'elaboració de la relació de persones provisionalment excloses.

Tercer.  DESESTIMAR l'al·legació  efectuada  per  la  persona  amb  DNI  núm.
468023??C,  atès  que  la  Diplomatura  equival  al  Grau  únicament  als  efectes
acadèmics i resulta aplicable la DT 3a del TRLEBEP, en la mesura que el lloc de
treball s'equipara al de caps de servei de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
per als quals s'exigeix titulació superior i adscripció al subgrup A1. Una titulació
de grau mig, com és la diplomatura en Ciències Empresarials únicament habilita
per accedir a l'ocupació pública en el subgrup A2 (abans B). La regla general per
a  l'accés  al  Subgrup  A1  és  estar  en  possessió  del  títol  de  Grau,  Llicenciat,
Arquitecte o Enginyer.

Quart. APROVAR  la relació definitiva de persones admeses i excloses tal i com
s'indica a continuació:

DNI (parcial) PERSONA ASPIRANT ADMESA/EXCLOSA CATALÀ

339282??S EXCLOSA No acredita 

369378??D ADMESA Acredita

454652??H PENDENT PROVA CATALÀ No acredita

466412??B ADMESA Acredita

466428??A PENDENT PROVA CATALÀ No acredita
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468023??C EXCLOSA No acredita

468807??X ADMESA Acredita

477784??N ADMESA Acredita

530807??K ADMESA Acredita

779162??W ADMESA Acredita

792793??W ADMESA Acredita

En  l'admissió  definitiva  no  s'han  tingut  en  compte  les  possibles  situacions
d'incompatibilitat amb l'exercici del lloc de treball de gerència de la societat, atès
que  si  les  persones  en  què  concorren  aquestes  circumstàncies  renuncien  a
l'exercici d'activitats incompatibles, es podrà dur a terme la contractació.

Cinquè.  ESTABLIR  que  les  persones  admeses  definitivament  que  no  han
acreditat tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), hauran de
realitzar  la  prova  específica  indicada  a  les  Bases.  A aquest  efecte,  se  les
convoca per a la realització de dita prova el dia 12 de gener de 2021 a les 10:00
hores  a  les  oficines  municipals  del  carrer  de  Santa  Marcel·lina  núm.  1  de
Cerdanyola  del  Vallès.  La  inassistència  a  la  prova  comportarà  l'exclusió  del
procediment de selecció.

La secretària del consell d'administració El president de la societat

M Carmen Fernández Aranda Carlos Cordón Núñez

Cerdanyola del Vallès, 30 de desembre de 2020
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