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RESOLUCIÓ
APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
DEL PROCÉS SELECTIU DE LA CONVOCATÒRIA NP07/2019 DE SELECCIÓ DE
PERSONAL INTERI I PERSONAL LABORAL NO PERMANENT PER A LA
COBERTURA DE PLACES VACANTS, DE SUBSTITUCIONS DE PERSONAL I
DESENVOLUPAMENT DE FUNCIONS NO PREVISTES ALS LLOCS DE
TREBALL -ANNEX III, GRUP L3, TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ
INFANTIL (EXP. 390/2019/0000005_3)
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria
NP07/2019 de selecció de personal interí i personal laboral no permanent per a la cobertura
de places vacants, de substitucions de personal i desenvolupament de funcions no previstes
als llocs de treball. ANNEX III, GRUP L3, Tècnic/a especialista en Educació Infantil, d'acord
amb les bases específiques aprovades per resolució de l'alcaldia de data 17 de febrer de 2020 i
publicada en el DOGC núm. 8074 de 28 de febrer de 2020.
El termini per a presentació de sol·licituds de la convocatòria NP07/2019, estava establert del
dia 29 de febrer al dia 19 de març de 2020.
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.
En aquest període d’interrupció de terminis s’han presentat a l’Ajuntament diverses
sol·licituds telemàtiques per participar en les diverses borses de treball de la convocatòria
NP07/2019 que l’Oficina ‘Atenció al Ciutadà va registrar i les va enviar al Servei de
Recursos Humans i que aquest servei les ha acceptada.
D’acord amb el R.D. 537/2020 de 22 de maig, amb efectes 1 de juny de 2020, el còmput dels
terminis administratius que haguessin estat suspesos pel RD 463/2020, es reinicien a partir de
l’1 de juny de 2020.
El termini de la convocatòria NP07/2019 havien quedat interromputs quatre dies, del 16 al 19
març de 2020, es van reobrir quatres dies, de l‘1 al 4 de juny 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,
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Primer. DECLARAR admeses les persones aspirants següents:

COGNOM I NOM
ABAD RUS, ANIA
ABELLAN MARSINACH, CRISTINA
ALONSO SANZ, ALBA
ALVIRA SÁNCHEZ, ESTELA
ANDRES DEVANT, LAIA
BADIA LEANDRO, ANNA
BERICAT RUZ, MARTA
CANTERO MARTIN, ALEJANDRA
ALSO DE ODRIOZOLA, LAIA
CALZADA SANCHEZ, ANNA
CEAMANOS RENOM, LAURA
CUEVAS JULIÀ, MONTSERRAT
FELIGRERAS PASAMONTE, MARÍA
FLECK MARTÍNEZ, HELENA
FORADO HERNÁNDEZ, PATRICIA RAQUEL
GALLARÍN SALCEDO, RAQUEL
GARCÍA DURÁN, ISABEL
GONZÁLEZ MOYA, SANDRA
GÓMEZ GRANADOS, LYDIA
GUERRERO DÍAZ, MIRIAM
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MIREIA
HISADO AMAYA, JÉNNIFER
JIMÉNEZ CORUJO, SÍLVIA
JIMENEZ PEREZ, GEMMA
JUAN ALFARO, EROS
JUEZ PACHÓN, MARÍA
LÁZARO AYALA, MIREIA
LOPEZ AGUADO, ESPERANZA
LOZANO AMENEDO, CARLA
LÓPEZ BARQUIEL, FIDEL
MARIMÓN MARTÍNEZ, MARIA ÀNGELS
MARTÍNEZ GARCÍA,. JORDI
MARTÍNEZ PALACIOS, SONIA
MEDINA MORLESIN, DESIREE
MEDINA ROMERO, MARTA
MOLINERO ESCUDERO, MARÍA MERCEDES
MOLINS TREVEJO, NURIA
MONTANÉ FRAGUAS, MARIA TERESA
MORALEDA GALLEGO, DÉBORA
MORENO CANDELARIO, ESTRELLA
MORENO MORATONA, NATALIA
MORENO PACHECO, CRISTINA

CATALÀ DOCUMENTACIÓ A ESMENAR
Pendent
Pendent

Pendent
Pendent
Currículum
Pendent

DNI

Pendent

Pendent
DNI
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MUÑOZ FUNES, MARIA DEL MAR
NAVAS LUCENA, ROCÍO
NAVARRO OLMO, VANESA
OLIETE CORANTI, MARIA
PRIETO RODAO, MARIA ISABEL
RAMÍREZ OSUNA, MIREIA
RECIO PUJOL, JUDITH
RICO GARCÍA, SARA
ROCHA GARCÍA, TANIA
ROMÁN GARCÍA, ANABEL
RONDÓN CABEZAS, NÚRIA
ROQUE CARDENETE, NOELIA
RUBIO GOMEZ, MÓNICA
RUÍZ BLASCO, VERÓNICA
SALA MÁRQUEZ, CRISTINA
SALINAS MORALES, ESTHER
SÁNCHEZ GUERRERO, MARTA
SAURA CORDON, LOREN
SERRA MARTINEZ, ANNA
SERRANO CÉSAR, CRISTINA
TAPIOLAS JUSTA, GEMMA
TORRENT MATIAS, AINHOA
VALDIVIELSO DE DIEGO, SÒNIA
VÁZQUEZ VALLÉS, CARLA
VERA GONZÁLEZ, LOURDES CAMILA
ZARCO TEJERO, LAURA
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Pendent

Pendent

Segon. DECLARAR excloses les persones que es relacionen:

COGNOMS I NOM
MOTIU
CAPELLES BAÑOS, ARIADNA Per no complir el requisit establert a la base tercera de la
convocatòria punt a (Pagament drets d'examen)
Per no complir el requisit establert a la base tercera de la
CARO HURTADO, JUDIT
convocatòria punt a (Pagament drets d'examen)
Per no complir el requisit establert a la base tercera de la
CARRASCO MARTI, JUDIT
convocatòria punt a (Manca titulació TEI)
Per no complir el requisit establert a la base tercera de la
GALÁN BERINI, CHANTAL
convocatòria punt a (Pagament drets d'examen i DNI)
Per no complir el requisit establert a la base tercera de la
GALÁN MARTÍNEZ, JUDIT
convocatòria punt a (Manca titulació TEI)
GUTIERREZ RAMIREZ,
Per no complir el requisit establert a la base tercera de la
MONICA
convocatòria punt a (Pagament drets d'examen)
Per no complir el requisit establert a la base tercera de la
HIDALGO HURTADO, JORDI
convocatòria punt a (Pagament drets d'examen i titulació TEI)
Per no complir el requisit establert a la base tercera de la
LARRED FERRAS, CAROLINA
convocatòria punt a (Manca titulació TEI)
LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARIA
Per no complir el requisit establert a la base tercera de la
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convocatòria punt a (Manca titulació TEI)
Per no complir el requisit establert a la base tercera de la
MURCIA TEIXIDO, ANNA
convocatòria punt a (Manca titulació TEI)
Per no complir el requisit establert a la base tercera de la
NAVARRO DOVAL, SARA
convocatòria punt a (Manca titulació TEI)
Per no complir el requisit establert a la base tercera de la
SÁNCHEZ MANGA, ELISABET
convocatòria punt a (Pagament drets d'examen)
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LUZ

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

La regidora delegada de Recursos Humans

Gloria Maria Urbano Jiménez

