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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES DEL PROCÉS
SELECTIU PER A LA COBERTURA DE 9 PLACES D´ADMINISTRATIU/VA, DE L'
ESCALA D´ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA,
MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ, RESERVADES A
PROMOCIÓ INTERNA (EXP. 209/2019/0000002)
1.En data 24 d’Octubre de 2019, la regidora delegada de Recursos Humans ha dictat la
resolució núm. 2019/4330 en la què s'aprova la les bases específiques reguladores del procés
selectiu per a la cobertura de 9 places d´administratiu/va, de l' escala d´administració general,
subescala administrativa, mitjançant el sistema de concurs-oposició, reservades a promoció
interna i publicada en el DOGC núm. 7997 de 7 de novembre de 2019.
2.El termini per a presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria estava establert del dia 8
al dia 27 de novembre de 2019, el dia 15 de novembre de 2019 s’envia un correu a la llista de
treballadors comunicant es farà una rectificació de les bases d'aquesta convocatòria, i quan
estigui aprovada la resolució i publicada al Diari corresponent, s'ampliarà el termini per
presentar les sol·licituds.
3. 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.
4.En data 25 de març de 2020, la regidora delegada de Recursos Humans ha dictat la
resolució núm. 2020/1633 en la què s'aprova rectificació d’error material de la convocatòria
per cobrir nou places administratives, publicada en el DOGC núm. 8214 de 31 d’agost de
2020. El termini s’amplia 20 dies naturals des de l’endemà de la seva publicació en el diari
oficial.
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, per resolució d'alcaldia núm. 3801 de data 2 de setembre de 2020 i per resolució
d'alcaldia núm. 4063 de data 25 de setembre de 2020,
RESOLC
Primer. DECLARAR admeses les persones aspirants següents:
COGNOMS I NOM
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BERTOLÍN MARTÍN, EVA
CAPILLA RUBIO, CRISTINA
CARO CLADELLAS, MERCEDES
CARRETERO MARTÍNEZ, SONIA
COMERUT RAMÍREZ, MARINA
DEL ESPINO MÁRQUEZ, MIREIA
MARTÍNEZ TORRES, MARÍA CARMEN
MORALES LORCA, MARIA CRUZ
ROVIRA ANZIO, GLORIA
VALIENTE GAMERO, AURORA

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 pàgina web municipal:
http://www.cerdanyola.cat.

La regidora delegada de Recursos Humans

Josefa Rivera Dueñas

