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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
DEL PROCÉS SELECTIU DE LA CONVOCATÒRIA NP07/2019 DE SELECCIÓ DE
PERSONAL INTERI I PERSONAL LABORAL NO PERMANENT PER A LA
COBERTURA DE PLACES VACANTS, DE SUBSTITUCIONS DE PERSONAL I
DESENVOLUPAMENT DE FUNCIONS NO PREVISTES ALS LLOCS DE
TREBALL - ANNEX XII. PROFESSOR/A SUPERIOR DE MÚSICA DIFERENTS
INSTRUMENTS. (EXP. 390/2019/0000005_12)
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria
NP07/2019 de selecció de personal interí i personal laboral no permanent per a la cobertura
de places vacants, de substitucions de personal i desenvolupament de funcions no previstes
als llocs de treball. ANNEX XII GRUP A1, Professor/a superior de música de diferents
instruments, d'acord amb les bases específiques aprovades per resolució de l'alcaldia de data
17 de febrer de 2020 i publicada en el DOGC núm. 8074 de 28 de febrer de 2020.
El termini per a presentació de sol·licituds de la convocatòria NP07/2019, estava establert del
dia 29 de febrer al dia 19 de març de 2020.
El dia 16 de març de 2020 la disposició addicional tercera del RD 463/2020 pel que es
declara l'estat d'alarma estableix que: Tots els processos oberts relacionats amb la selecció de
personal ja sigui per la constitució de borses de treball o per la cobertura definitiva o temporal
de llocs de treball resten interromputs. El còmput dels nous terminis s'iniciaran en el moment
que perdi vigència el RD 463/2020.
En aquest període d’interrupció de terminis s’han presentat a l’Ajuntament diverses
sol·licituds telemàtiques per participar en les diverses borses de treball de la convocatòria
NP07/2019 que l’Oficina ‘Atenció al Ciutadà va registrar i les va enviar al Servei de
Recursos Humans i que aquest servei les ha acceptada.
D’acord amb el R.D. 537/2020 de 22 de maig, amb efectes 1 de juny de 2020, el còmput dels
terminis administratius que haguessin estat suspesos pel RD 463/2020, es reinicien a partir de
l’1 de juny de 2020.
El termini de la convocatòria NP07/2019 havien quedat interromputs quatre dies, del 16 al 19
març de 2020, es van reobrir quatres dies, de l‘1 al 4 de juny de 2020.
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
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2019,
RESOLC
Primer. DECLARAR admeses les persones aspirants següents:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2543414 J4UWZ-9HDWV-T0BWZ 95218C93F4A8E6E86D850E66FFCD996E5EE3275D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de
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COGNOMS I NOM
ALABAU FERNÁNDEZ, CAROLINA
ARNEDO GAUTE, GUILLEM
CANELLES BATALLÉ, MARC
CANO ROCABAYERA, ADRIÀ
CAPDEVILA TORNÉ, JOAN CARLES
CASANOVA MARTÍNEZ, LLUÍS
CUADERN MASIQUES, CLARA
DE LAS HERAS ALCALÀ, CHRISTIAN
ESTIVILL ROFES, ORIOL
FERRER VILA, LAIA
GALINDO FERNÁNDEZ, ADRIÁN
GALOBARDES MALLO, MARC
GIMENO FERNÁNDEZ, ALEXANDRE
GOMIS MAYOL. MARIA
GONGA ARNAL, JOAN
HUERTA MARIN, SERGI
IVORRA GORDEJUELA, VICENTE LUIS
JANSÀ BAYONA, ANNA
LECHA JOVER, ESTER
LLORENS MONTSECH, MIREIA
LÓPEZ CASTAÑO, ÁNGEL JESÚS
LORENZO SERRA, RAÜL
MÁQUEZ LÓPEZ, CARLOS
MARCO MONTERO, SUSANA
MESÍAS GARCÍA, MARÍA
MIRAS TERUEL, JORGE
MOLINERO LÓPEZ, NOEMÍ
MONTAÑANA BAREZ, MIRIAM
MORRAL BISBAL, OLGA
MORRAL BISBAL, QUERALT
OBACH ESTEBAN, CARLA
OTERO CORREA, HELENA
PEIRÓN MARTÍN, BORJA
PÉREZ GONZÁLEZ, ANTONIO
PICÓN ÁLVAREZ, CARLOS
REINOSO PASTOR, MARÍA
ROBLES FERNÁNDEZ, MAR
RODRIGUEZ BERENGUER, JAVIER
ROSPOCHER, SÉVERINE VIRGINIE
RUBIO SORIA, IZAN
SALA DAMUNT, ELISA
SALA SANGRÀ, MARINA
SANZ GARCÍA, LAURA
SOTERAS VALENTÍ, ISABEL
TORCAL CARDONA, JOAN

CATALÀ

DOCUMENTACIÓ A
ESMENAR

PENDENT

PENDENT

DNI

PENDENT

PENDENT
DNI

PENDENT

PENDENT

PENDENT

APROVAT
30/06/2020 16:14
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VÁZQUEZ DE PRADA VÉLEZ, ALEXIA
VERA ESVERTIT, ELISABETH
VIANA GINÉ, RAÚL
VILA CAMPABADAL, JOSEP

APROVAT
30/06/2020 16:14

PENDENT

PENDENT

Segon. DECLARAR exclosa la persona aspirant que es relaciona:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2543414 J4UWZ-9HDWV-T0BWZ 95218C93F4A8E6E86D850E66FFCD996E5EE3275D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

COGNOMS I NOM

MOTIU
Per no complir el requisit establert a la
PALACIOS VERA, JUAN JESÚS base tercera de la convocatòria punt a
(Pagament drets d'examen)
Per no complir el requisit establert a la
POMPILIO, STEFANO
base tercera de la convocatòria punt a
(Pagament drets d'examen)
Per no complir el requisit establert a la
SANTACANA PLANA, MARTÍ base tercera de la convocatòria punt a
(Pagament drets d'examen)

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 de l'endemà de la publicació de
la corresponent resolució en la mateixa web municipal. Si no s’hi presenten esmenes, es
considerarà elevada a definitiva. 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.

Tercer. PUBLICAR la llista provisional de persones admeses i excloses al tauler d’edictes
electrònic de la corporació i donar difusió a la web municipal, http://www.cerdanyola.cat.

La regidora delegada de Recursos Humans

Gloria Maria Urbano Jiménez

