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El document ha estat signat per :
1.- Alcaldessa Accidental de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
21/08/2020 13:57

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2611919 Y92F7-NQ57I-U07VU 062898BD3296375FB9C663E3BBABEF1324137CB5) 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 .

RESOLUCIÓ
APROVACIÓ LLISTA DE PERSONES ADMESES DEL PROCÉS SELECTIU PER A
LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL REGENT DE MERCATS ( COD 143)
ADSCRIT AL SERVEI DE PROMOCIÓ ECONOMICA DE L’AJUNTAMENT DE
CERDANYOLA DEL VALLÈS, PEL SISTEMA DE CONCURS DE
MERITS(241/2020/0000001)
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria per a la
provisió del lloc de treball Regent/a de Mercats d'acord amb les bases específiques aprovades
per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2020 i publicat en el DOGC
núm. 8175 de 13 de juliol de 2020.
Examinada la documentació presentada per la persona aspirant 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.
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.
Segon. DECLARAR admesa la persona aspirant següent:
Cognoms i nom

Serrano Rodríguez, Ramón

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
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es publicaran a la Web municipal. Les persones que no esmenin els defectes indicats seran
considerats definitivament exclosos.
Tercer. INDICAR que la data i lloc de realització de la prova es comunicarà en la resolució
de llista definitiva de persona admesa quan es concreti el lloc per a realitzar-la. O mitjançant
anunci en la web municipal, en el cas que aquesta resolució esdevingui definitiva.
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Quart. PUBLICAR la llista provisional de la persona admesa al tauler d’edictes electrònic de
la corporació i donar difusió a la web municipal, http://www.cerdanyola.cat.
L’Alcaldessa Accidental
Josefa Rivera Dueñas

