
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 PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
I CITACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE CATAL À

Una vegada conclòs el termini de presentació d'instàncies de participació en el
procés  selectiu  per  a  proveir  el  lloc  de  treball  de  gerent  de  la  societat
«Cerdanyola Promocions Municipals, SLU, mitjà propi», es fa pública la relació
provisional de persones admeses i excloses, amb indicació d'aquelles que han
de realitzar la prova de català.

DNI (parcial)
PERSONA ASPIRANT

ADMESA
/EXCLOSA

OBSERVACIONS CATALÀ

339282??S EXCLOSA No acredita posseir titulació requerida No acredita 

369378??D ADMESA Acredita

454652??H PENDENT No acredita

466412??B ADMESA No ha presentat la memòria Acredita

466428??A PENDENT No acredita

468023??C EXCLOSA No acredita posseir titulació requerida No acredita

468807??X ADMESA Per  a  la  realització  de  la  memòria  s'ha
disposat de dades no publicades. L'òrgan de
selecció podria decidir sobre la inadmissió de
la memòria o tenir-ho en compte en la seva
valoració

Acredita

477784??N ADMESA No ha presentat la memòria Acredita

530807??K ADMESA Acredita

779162??W ADMESA Acredita

792793??W ADMESA No ha presentat la memòria Acredita

Les  persones  excloses  disposen  d'un  termini  de  cinc  dies  hàbils  des  de  la
publicació  d'aquest  anunci  per  a  presentar  les  al·legacions  que  considerin
oportunes respecte del motiu d'exclusió. 
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Les persones aspirants que no han presentat la memòria requerida a les Bases
en el  termini  de presentació d'instàncies  no  la podran presentar en el  termini
d'esmenes/al·legacions,  atès  que  suposaria  un  falsejament  de  la  igualtat
d'oportunitats. En conseqüència, l'òrgan de selecció únicament podrà avaluar la
resta de mèrits que estiguin acreditats.

En  l'admissió  provisional  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.

Les persones 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

M Carmen Fernández Aranda

Cerdanyola del Vallès, 17 de desembre de 2020
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