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ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Regidora delegada de Benestar Social de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
18/10/2020 10:50

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2672092 DR8L3-4VU8C-MS841 D217A75469476193C705700CFA94165879AE84C1) 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 .

RESOLUCIÓ
APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
DEL PROCÉS SELECTIU DE LA CONVOCATÒRIA NP01/2020 TÈCNIC/A
SUPERIOR ESPECIALISTA DINAMITZADOR/A DE PATRIMONI (EXP.
390/2020/0000002)
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria per a la
selecció de personal interí per proveir de manera transitòria un lloc de treball de tècnic
superior especialista (dinamitzador de patrimoni) i crear una borsa de treball a fi i efecte
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 26 de març de 2020, i publicada en el DOGC núm.
8214 de 31 d’agost 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
BEJARANO VEIGA, JUAN ARLOS
FERRER CUYAS, MARTA
FONT AGRAZ, NOA
LLODRÀ NOGUERA, JOAN MIQUEL
MARTOS MARTÍN, DOLORES
MÓDENES BORRAJO, JOAQUIM
PÉREZ PENA, LAIA
PLAZA I FONT, LLUÍS
YESTE HERNÁNDEZ, MANUELA

CATALÀ

PENDENT

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

AGUILÀ CALBET, GEMMA

CANDELA CALLADO, ROGER

Motiu

Per no complir el requisit establert a
la base segona de la convocatòria
(Titulació Història de l’Art)
Per no complir el requisit establert a
la base segona de la convocatòria
(Pagament de la taxa i Titulació
Història de l’Art)
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GÓMEZ CORDERO, JORGE RAMÓN

PEINADOR AGUADO, MARTA MARÍA

SIRAÑA GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES
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Per no complir el requisit establert a
la base segona de la convocatòria
(Pagament de la taxa, Titulació) i
base tercera (Instància fora de
termini)
Per no complir el requisit establert a
la base segona de la convocatòria
(Titulació Història de l’Art)
Per no complir el requisit establert a
la base segona 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 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
Josefa Rivera Dueñas

