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NUMERO: 2020/5756
ESTAT

El document ha estat signat o aprobado_2 per :
1.- Pepi Rivera Dueñas, Regidora delegada de Recursos Humans, del Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès

APROVAT
23/12/2020 15:41

RESOLUCIÓ
APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
DEL PROCÉS SELECTIU P05/2019 D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D'
ADMINISTRACIÓ GENERAL I UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D' ADMINISTRACIO
ESPECIAL VACANTS A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L'
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÉS (EXP. 209/2019/0000005)
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria P05/2019
d’una de TAG i una plaça de TAE, funcionaris/es de carrera, que consten com a vacants a la
plantilla de personal funcionari de l’ Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, d'acord amb les
bases específiques aprovades per resolució de la Regidora delegada de Recursos Humans de
data 15 de juny de 2020 i publicada en el DOGC núm. 8262 de 3 de novembre 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
AMACHRAA BOUDHAN, LAYLA
AZORIN I GONZÁLEZ, IRIS
CASAÑAS CASAÑAS, ANTONIO
CASTAÑÓN GALLEGO, MARIA CRISTINA
DE LOS SANTOS BESCÓS, LAURA
FERRERA FONT, ANNA
GÁLVEZ HERRADOR, LAURA
GARCIA DURAN, PILAR
GINESTA MOLIST, ÀNGEL
HUGUET CASANOVAS, MARIA ELENA
LÓPEZ AMBRÓS, CRISTINA
MORENO SIMON, JUAN ANTONIO
OLLER MIRO, AMELIA
PÉREZ CANO, JORDI
QUINTANA CLARET, EVA
ROSALÉN VILA, ESTHER
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SÁNCHEZ BENAVIDES, CRISTINA
SCHOMOLLING GUINOVART, MARIA MONTSERRAT
SEGARRA ALEGRET, CARME ELISABET
TORRAS GALÁN, MARTA
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Segon. DECLARAR excloses les persones que es relacionen:
COGNOMS I NOM
CAPELLERAS SEGURA, MONTSERRAT
LOMERO GARCÍA, ANA

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

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.
La regidora delegada de Recursos Humans
Josefa Rivera Dueñas

