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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 XV, GRUP A2, TÈCNIC MITJÀESPECIALISTA (funcions
relacionades amb gent gran) (EXP. 390/2019/0000005_15)
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 I GRUP A2 Tècnic mitjà especialista (funcions relacionades amb
gent gran), 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.
De conformitat amb el que preveu la resolució núm. 2642 de data 15 de juny de 2019,
modificada per resolució d’alcaldia núm. 3829 de data 1 d'octubre de 2019, la competència
per resolució dels expedients en matèria de Recursos Humans , resta atribuïda a la regidora
delegada de Recursos Humans per delegació de l'alcalde.
No obstant això per motiu del gaudiment del període de vacances del regidor avocarà la
competència l'alcalde accidental/alcaldessa accidental d'acord amb allò que disposa l'article
10 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del sector públic.
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En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC
Primer. AVOCAR singularment, respecte aquest expedient, la competència delegada amb
caràcter genèric en la regidora delegada de Recursos Humans referida a l'aprovació d'aquest
acte administratiu.
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Segon. DECLARAR admeses les persones aspirants següents:

Cognoms i nom

Català

ÁLVAREZ CISNEROS, FERRAN
ASENSIO NAVES, ANA
BARRABES LABRADOR, ARES
CAMPOS TRUJILLO, SARA
DONAS ROMERA, ANA GARCIA
MEDINA ROMERO, JAVIER
NEIRA DANGELO, MARÍA LUCIANA
PARRILLA ILLA, JOAN FRANCESC
PASCUAL MONCADA, MARIA ISABEL
PEIRO MILIAN, INMACULADA
SIMON BARTOMEUS, RAMON
VALLS MARTÍ, MERITXELL
YANOVSKY MARTI, ELISABET IRENE

Documentació
a esmenar

PENDENT

DNI

PENDENT

Tercer. DECLARAR exclosa la persona que es relaciona:
Cognoms i nom
ABAD MORROS, ANTONIO

Català
PENDENT

Motiu
Per no complir el requisit
establert a la base tercera de la
convocatòria punt a (Còpia de la
titulació requerida)

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.
Quart. INDICAR que la data i lloc de realització de la prova es comunicarà en la resolució
de llista definitiva de persones admeses i excloses quan es concreti el lloc per a realitzar-la, o
mitjançant anunci en la web municipal, en el cas que aquesta resolució esdevingui definitiva.
Cinquè. 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.
L’Alcaldessa Accidental
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