IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Resolució: RESOLUCIÓ EXP. 390/2019/005
_5 DE 3/12/2020

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: XNR84-D0GLO-521VE
Data d'emissió: 3 de desembre de 2020 a les 14:22:36
Pàgina 1 de 4

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2740154 XNR84-D0GLO-521VE FE06A177E3FD13E056361D73AEBDA66AB5876D38) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

NUMERO: 2020/5306
ESTAT

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

APROVAT
03/12/2020 13:59

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 V, GRUP C1, ADMINISTRATIU (per desenvolupar funcions com
a Auxiliar Tècnic OAC) (EXP. 390/2019/0000005_5)
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 II, GRUP C1 Administratiu (per desenvolupar funcions com a
Auxiliar Tècnic OAC), 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 acceptades.
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
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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:
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2740154 XNR84-D0GLO-521VE FE06A177E3FD13E056361D73AEBDA66AB5876D38) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

Cognoms i nom

Català

Documentació
a esmenar

ALFARO SANDOVAL, EVA
ARIAS SAMPERIZ, MARIA ANTONIA
BARRABES APARICIO, ESTER
BARRABES LABRADOR, ARES
BONET MACÍAS, PATRICIA
BRAVO SÁEZ, JOSEFA
CABALLERO CRUELLS, MARIA
CABRERA GARCÍA-RISCO, VANESSA
CALVO CAIGA, FÀTIMA
CAPELLA GÓMEZ, GERARD
CARA QUINTANA, ELISENDA
CARMONA ÁLVAREZ, CAROLINA
CASADO MELGAR, MARTA
CERRO MARTÍNEZ, MARÍA JESÚS
CHALAUX LÓPEZ, CRISTINA
CID LÓPEZ, IRENE
CLAVERIA LÓPEZ, MARGARITA
CRESPO DOMENECH, MÍRIAM

PENDENT
DNI

CRUZ FERNÁNDEZ, ISABEL
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ESTEFANÍA

DNI

FUSTER MARTÍNEZ, DANIEL CARLOS
FUSALBA RAÑA, XAVIER
PENDENT
GARCÍA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ BUCETA, DAVID
JAQUE JIMÉNEZ, JULIA PATRICIA
LAFUENTE GARCIA, ARANTZAZU
LÓPEZ DÍAZ, SILVIA
MARTÍNEZ ORO, MARÍA ISABEL
MONTANÉ FRAGUAS, MARIA TERESA
MORILLAS JUSTICIA, EVA M.
MURCIA ORTEGA, EMILIO
NAVARRO CABRERA, ESTER
PÉREZ PÉREZ, SANDRA
PÉREZ ROMERO, SILVIA
PLANS NAVARRO, CRISTINA
PUEYO ALCAINA, NURIA
QUÍLEZ BLESA, RAUL

PENDENT
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RODRÍGUEZ DEL RIO, CLAUDIA
SÁNCHEZ OLIVA, EVA PATRICIA
SEGURA FLOR, ROSER
SEGURA RUBIO, VERÓNICA
SILVÁN DE AVILÉS, PATRICIA
TARROC FERNÁNDEZ, HÉCTOR
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TORÁN FARIN, MARIA TERESA
TURULL PUENTE, VANESSA
URPÍ FERRER, NEUS
VALENZUELA DOÑA, MARÍA PILAR

Segon.- DECLARAR excloses les persones que es relacionen:
Cognoms i nom

ALCANTARA ODENA, NURIA

CRUCES VÁZQUEZ, Mª ÁNGELES

FOIX REDO, SANDRA

GONZÁLEZ GARCÍA, GEORGINA

MARTIN DE SOUSA-MONTES, Mª PATRICIA

PILNICK CASTAÑO, PAMELA-BETIANA

SANZ FANLO, IVÁN

Motiu
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 convocatòria punt a
(Pagament drets d'examen)
Per no complir el requisit establert a la base
tercera de la convocatòria punt a (Pagament
drets d'examen i còpia titulació requerida)
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 convocatòria punt a
(Pagament drets d'examen)
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 convocatòria punt a (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 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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