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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS
SELECTIU NP03/2020 PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL NO PERMANENT
PER OCUPAR AMB CARÀCTER TRANSITORI LLOCS DE TREBALL OFICIALS
BRIGADA MUNICIPAL (EXP. 390/2020/0000003)
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria NP03/2020
– Oficials de Brigada Municipal, per a la selecció de personal laboral no permanent per
ocupar amb caràcter transitori llocs de treball reservats a personal funcionari o laboral fix, a fi
i efectes d’establir un ordre de preferència per proveir les vacants i les necessitats d’ocupació
que es produeixin d'acord amb les bases específiques aprovades per resolució de la Regidora
delegada de Recursos Humans de data 25 de setembre de 2020 i publicada en el DOGC núm.
8240 de 5 d’octubre de 2020.
Examinada la documentació presentada per les persones aspirants i d'acord amb el que
disposen les bases d'aquesta convocatòria.
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
BAYO MONTOLIO, JAN
BAYONA GARCÍA, ABEL
CALVO CARRASCO, IGNACIO
CARMONA FERNÁNDEZ, DAVID
CARRILLO MORALES, ANTONIO
DELFA BOUGHAZA, YASIN
DRAGO MAYA, SIMÓN
FERNÁNDEZ MONTENEGRO, PEDRO
FERNÁNDEZ PISTÓN, ANTONIO
FRIGINAL GÓMEZ, JOSÉ JAVIER
LÓPEZ PLANTÉ, FELIP
LÓPEZ RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO
MANCHA MORENO, VÍCTOR
MASIP GRAU, JOAN
PASTOR FRANCO, ANTONIO

PENDENT
PENDENT

DOCUMENTACIÓ A
ESMENAR
DNI
DNI

PENDENT

DNI

CATALÀ

PENDENT
PENDENT
PENDENT
DNI
PENDENT
PENDENT
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PULGAR LUQUE, FCO.JAVIER
REYES LANAU, CARLOS
ROSARIO DÍAZ, MARIANO
TORRADO VÁZQUEZ, MANUEL
VALENCIA GARCIA, ESTEFANIA

PENDENT

DNI

PENDENT

DNI
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Segon.- DECLARAR excloses les persones que es relacionen:
COGNOMS I NOM
FONT SEGURA, MANUEL

JIMENEZ GARCIA, FRANCISCO EMILIO

PUNYED GARCIA, JOSÉ

GARRIDO MORA, SANTIAGO

MONTES COMADRÁN, MARC

NAVARRO EDO, VÍCTOR

RICCO RIJO, ROQUE ÓSCAR

CATALÀ
MOTIU
PENDENT Per no complir el requisit
establert a la base tercera
de la convocatòria
(Titulació)
PENDENT Per no complir el requisit
establert a la base tercera
de la convocatòria
(Pagament drets
d'examen)
PENDENT Per no complir el requisit
establert a la base tercera
de la convocatòria
(Pagament drets
d'examen, Titulació)
PENDENT Per no complir el requisit
establert a la base tercera
de la convocatòria
(Titulació)
PENDENT Per no complir el requisit
establert a la base tercera
de la convocatòria
(Titulació, DNI)
PENDENT Per no complir el requisit
establert a la base tercera
de la convocatòria
(Titulació, DNI)
PENDENT Per no complir el requisit
establert a la base tercera
de la convocatòria
(Titulació)

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 pàgina 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.
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La regidora delegada de Recursos Humans
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Josefa Rivera Dueñas
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