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APROVAT
24/11/2020 09:23

RESOLUCIÓ
RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES REFERENT A
L'APROVACIÓ LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS
SELECTIU NP01/2020 TÈCNIC/A SUPERIOR ESPECIALISTA DINAMITZADOR/A
DE PATRIMONI (EXP. 390/2020/0000002)
En data 18 d’octubre de 2020, la Regidora delegada de Recursos Humans ha dictat la
resolució núm. 2020/4450 en la què s'aprova la llista de persones admeses i excloses del
procés selectiu NP01/2020 Tècnic/a Superior Especialista Dinamitzador/a de Patrimoni per a
la selecció de personal interí per proveir de manera transitòria 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.
Durant el tràmit d’exposició pública s’han detectat algunes errades materials en la resolució
aprovada, i s’han presentat les següents instàncies d’al·legacions per aportar documentació o
esmenes:
Instància 2020/23993 presentada per la senyora Peinador Aguado, Marta María
Instància 2020/30381 presentada pel senyor Torres González, Joaquim
Instància 2020/31300 presentada pel senyor Plaza i Font, Lluís
Atesos els antecedents esmentats i de conformitat amb l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que
estableix: “Les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici, o a
instància dels interessats, els error material, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
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. ESTIMAR les següents al·legacions presentades, ja que esmenen les incidències
al·legades:
Instància 2020/23993 presentada per la senyora Peinador Aguado, Marta María
Instància 2020/30381 presentada pel senyor Torres González, Joaquim
Instància 2020/31300 presentada pel senyor Plaza i Font, Lluís
Segon.- RECTIFICAR el punt primer on diu “ DECLARAR admeses les persones aspirants
següents:
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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

Ha de dir: “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
PEINADOR AGUADO, MARTA MARÍA
PÉREZ PENA, LAIA
PLAZA I FONT, LLUÍS
TORRES GONZÁLEZ, JOAQUIM
YESTE HERNÁNDEZ, MANUELA

Tercer. RECTIFICAR el punt segon on diu “ DECLARAR excloses les persones aspirants
següents:
Cognoms i nom

AGUILÀ CALBET, GEMMA

CANDELA CALLADO, ROGER

GÓMEZ CORDERO, JORGE RAMÓN

PEINADOR AGUADO, MARTA MARÍA

SIRAÑA GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES

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)
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)

APROVAT
24/11/2020 09:23

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Resolució: RESOLUCIÓ EXP. 390/2020/002
DE 24/11/2020

NUMERO: 2020/5054
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: XS2XX-7QJMQ-FRCS5
Data d'emissió: 24 de novembre de 2020 a les 13:10:07
Pàgina 3 de 3

ESTAT

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

APROVAT
24/11/2020 09:23

Ha de dir: “DECLARAR excloses les persones aspirants següents:
Cognoms i nom

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2722387 XS2XX-7QJMQ-FRCS5 59E0BF4703AE3610218B0D241644A81701A6EE8A) 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 .

AGUILÀ CALBET, GEMMA

CANDELA CALLADO, ROGER

GÓMEZ CORDERO, JORGE RAMÓN

SIRAÑA GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES

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)
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)

Quart. APROVAR definitivament, modificant la llista de persones admeses i excloses de
procés selectiu del procés selectiu NP01/2020 Tècnic/a Superior Especialista Dinamitzador/a
de Patrimoni per a la selecció de personal interí per proveir de manera transitòria 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.
Cinquè. PUBLICAR aquesta resolució 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

