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RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓ DEL PROCÉS SELECTIU DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS
DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE
NEGOCIAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA EN COMISSIÓ DE SERVEIS
(EXPEDIENT 241/2019/0000007)

En data 11 d’octubre de 2019, la regidora delegada de recursos humans adopta la resolució
d’aprovació de les bases i convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió del lloc de
treball de cap de negociat de Promoció Econòmica en comissió de serveis.
En data de 4 de desembre de 2019, la Junta d’avaluació designada en el procés selectiu per a
la provisió del lloc de treball de cap de negociat de Promoció Econòmica en comissió de
serveis fa proposta a la seva acta de reunió, en favor de l’aspirant senyora Antonia Barbero
Vigara, per ocupar l’esmentat lloc. S’annexa a l’expedient l’acta recollida per la Junta
d’avaluació de data 4 de desembre de 2019, a la qual figura els resultats del procés
d'avaluació dels aspirants per estricte ordre de puntuació.
En data 23 de gener de 2020, la Junta d’avaluació designada en el procés selectiu per a la
provisió del lloc de treball de cap de negociat de Promoció Econòmica en comissió de
serveis, es torna a reunir per a la revisió de les valoracions de mèrits dels currículums i fa
proposta a la seva acta de reunió, en favor de l’aspirant senyora Antonia Barbero Vigara, per
ocupar l’esmentat lloc. S’annexa a l’expedient l’acta recollida per la Junta d’avaluació de
data 23 de gener de 2020, a la qual figura els resultats del procés d'avaluació dels aspirants
per estricte ordre de puntuació.
Atesos els articles 110 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament al servei de les entitats locals, que regeixen la provisió de llocs de treball i carrera
administrativa.
Ateses les previsions del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Atès que l'art 18 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, pel que s’aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, determina que la promoció interna
es realitzarà mitjançant processos selectius que garanteixin el compliment dels principis
d'igualtat, mèrit i capacitat i els contemplats a l'art. 55.2 del mateix precepte.
Atès el que estableix l’article 80 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic, respecte de la
provisió de llocs de treball mitjançant la lliure designació amb convocatòria pública del
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personal funcionari de carrera.
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,
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RESOLC
Primer. RESOLDRE la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball
de cap de negociat de Promoció Econòmica en comissió de serveis.
Segon. PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic de la corporació i donar
difusió al web municipal (www.cerdanyola.cat).

La regidora delegada de Recursos Humans

Gloria Maria Urbano Jiménez

