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EDICTE 
 
De l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre la llista de persones admeses i excloses de 
la convocatòria de proves selectives NP01/2016, Annex XI Professor/a artístic/a  
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds corresponents a la convocatòria de proves 
selectives de la convocatòria NP01//2016 de selecció de personal funcionari interí i personal 
laboral no permanent per a la cobertura de places vacants, de substitucions de personal i 
desenvolupament de funcions no previstes en llocs de treball, mitjançant el sistema de 
concurs-oposició lliure. 
 
Examinada la documentació presentada per les persones aspirants i d'acord amb el que 
disposen les bases d'aquesta convocatòria. 
 
De conformitat amb el que preveu la resolució d'alcaldia núm.3757 de data 6 d'octubre de 
2016, es proposa al regidor Delegat de Recursos Humans l'adopció de la resolució següent: 
 
Primer.- DECLARAR admeses les persones aspirants següents: 
Convocatòria:  NP-01/2016  
Annex XI Professor/a artístic/a  

DNI 
Prova nivell B 

Llengua catalana 
  DNI 

Prova nivell B 
Llengua catalana 

25422046P SI  46760339M EXEMPT/A 

34741043A SI  46766512Z EXEMPT/A 

35116987Z EXEMPT/A  46802847D EXEMPT/A 

36985388P EXEMPT/A  46803515X EXEMPT/A 

37685617W SI  46871916D EXEMPT/A 

42053299F EXEMPT/A  46874774S EXEMPT/A 

45491666N EXEMPT/A  46984734N EXEMPT/A 

45496780C EXEMPT/A  47166806Q EXEMPT/A 

45641004B SI  47245183D SI 

46646274C EXEMPT/A  78577510B EXEMPT/A 

46646765M EXEMPT/A  X3009303Y EXEMPT/A 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Segon.- DECLARAR excloses les persones aspirants que es relaciona: 
 
DNI Motiu d’exclusió 

46646765M 
Per no complir el requisit establert a la base Segona, g) de la convocatòria (Haver 
satisfet els drets d'examen) 

 
Atès el que preveu l'article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, mitjançant el present edicte les 
persones aspirants disposen d'un únic termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà 
de la notificació d'aquesta resolució, per a reclamacions i esmenes dels defectes que n'han 
motivat l'exclusió. Les reclamacions presentades es resoldran i es notificaran a les persones 
interessades en el termini de 30 dies; així mateix, s'exposaran al taulell d'edictes i es 
publicaran a la Web municipal. Les persones que no esmenin els defectes indicats seran 
considerades definitivament excloses. 
 
Tercer.- CONVOCAR les persones aspirants admeses per al començament del procés 
selectiu, i per tant la prova teòrica/pràctica consistent en desenvolupar per escrit un supòsit 
pràctic determinat pel tribunal i relacionat amb les funcions del lloc de treball, que  tindrà lloc 
el  24 de gener de 2017 a les 10.30 h  a la sala de formació del Departament de Recurs 
Humans carrer Santa Marcelina núm.1 de Cerdanyola del Vallès. 
 
Quart.- PUBLICAR les llistes al tauler d’edictes electrònic de la corporació i donar difusió al  
webmunicipal, http://www.cerdanyola.cat. 
 
 
       
La Secretària Accidental     


