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RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES REFERENT A
L'APROVACIÓ LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS
SELECTIU 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 IX, GRUP L4, PROFESSOR/A
ARTÍSTIC/A (EXP. 390/2019/0000005_9)
En data 13 d’agost de 2020, l’alcaldessa Accidental ha dictat la resolució núm. 2020/3683 en
la què s'aprova la llista de persones admeses i excloses del procés selectiu 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 IX GRUP L4, Professor/a artístic/a,.
Durant el tràmit d’exposició pública s’han detectat algunes errades materials en la resolució
aprovada, i s’han presentat les següents instàncies d’al·legacions per aportar documentació o
esmenes:
Instància 202020701 presentada per la senyora Sánchez Ruíz, Eugenia
Instància 2020/21133 presentada pel senyor Torres Martínez, Albert
Atesos els antecedents esmentats i de conformitat amb l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’
octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix:
“Les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici, o a instància
dels interessats, els error material, 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 i per resolució d'alcaldia núm. 3801 de data 2 de setembre de 2020,
RESOLC
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades pels motius, que es detallen a
continuació:
Instància 2020/21133 presentada pel senyor Torres Martínez, Albert, per no complir el
requisit establert a la base tercera de la convocatòria punt a.
Segon. ESTIMAR les següents al·legacions presentades, ja que esmenen les incidències
al·legades:
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Instància 202020701 presentada per la senyora Sánchez Ruíz, Eugenia.
Tercer.- RECTIFICAR el punt segon on diu “ DECLARAR admeses les persones aspirants
següents:
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Cognoms i nom

Català

ARANDA VALERO, SUSANA
FERNÁNDEZ PRUNA, EUGENIO
GARCÉS SEGURA, JOEL
MARTÍNEZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN
MARTÍNEZ RIVAS, MARÍA MERCEDES
NAVARRO MARTÍNEZ, NATALIA
OLLER CANET, MIQUEL
PACHECO PUIG JUAN JOSÉ

PENDENT

REDONDO PASCUAL, CAROLINA
RODRÍGUEZ LÓPEZ, MATILDE
SANCHEZ RUIZ,EUGENIA

PENDENT

TEROL GÓMEZ, CELIA

PENDENT

VILARIÑO ECHEVESTE, OLATZ

Ha de dir: “DECLARAR admeses les persones aspirants següents:
Cognoms i nom

Català

ARANDA VALERO, SUSANA
FERNÁNDEZ PRUNA, EUGENIO
GARCÉS SEGURA, JOEL
MARTÍNEZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN
MARTÍNEZ RIVAS, MARÍA MERCEDES
NAVARRO MARTÍNEZ, NATALIA
OLLER CANET, MIQUEL
PACHECO PUIG JUAN JOSÉ

PENDENT

REDONDO PASCUAL, CAROLINA
RODRÍGUEZ LÓPEZ, MATILDE
SANCHEZ RUIZ,EUGENIA
TEROL GÓMEZ, CELIA

PENDENT

VILARIÑO ECHEVESTE, OLATZ

Quart. DECLARAR excloses les persones aspirants que es relacionen:
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Motiu

PALACIOS VERA, JUAN JESÚS

Per no complir el requisit establert a la
base tercera de la convocatòria punt a
(Pagament drets d'examen,)

TORRES MARTINEZ, ALBERT

Per no complir el requisit establert a la
base tercera de la convocatòria punt a
(Pagament drets d'examen,)

Cinquè. APROVAR definitivament, modificant la llista de persones admeses i excloses de
procés selectiu 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 IX GRUP L4, Professor/a artístic/a.
Sisè. PUBLICAR aquesta rectificació 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

